ZDRAV POLETNI ODDIH V TERMAH SNOVIK

3 – dnevni paket, 2 noči
Polpenzion v dvoposteljni
sobi / osebo
Polpenzion v apartmaju ali
Studiu/osebo
Apartma 2+2 ali 2+3 /
najem na osebo
Apartma Studio / najem na
osebo

1.6. – 31.8.
2020
172 €
137,60 €
181 €
144,80 €
111 €
88,80 €
123 €
98,40

Vsak dodatni
dan
82 €
65,60 €
86 €
68,80 €
52 €
41,60 €
58 €
46,40

V Termah Snovik je poletje čudovito. V prelestni Tuhinjski dolini, se boste ob bistrem
potočku, v objemu zelenih gozdov in s soncem obsijanih vrhov gora, nadihali svežega zraka.
Kopali in čofotali v zdravilni vodi, polni kalcija in magnezija, vaši otroci pa se bodo dričali po
toboganih. Sprehajali se boste po zeleni okolici. Še najbolj zdravo in sproščujoče se bo
podati na eno od Kneippovih bosonogih poti. Sprostijo vam mišice in nežna masaža stopal
vam bo prijala. Uživali boste v zdravi, iz lokalnih sestavin pripravljeni hrani v eni od naših
restavracij. Seveda si boste dnevne obroke lahko pripravljali tudi sami ter jih začinili s
številnimi zdravilnimi in okusnimi zelišči z našega zeliščnega vrta. Sestavine vam bomo, če
boste želeli, dostavljali dnevno iz lokalne trgovine.
Ne bo vam dolgčas. Čakajo vas številna otroška igrala in fitnes v naravi. Se prebujate z jogo
ali raztezanjem? Zelene jase o gozdu, tik ob vaših počitniških bivališčih, vas čakajo. Za vas je
pripravljenih 12 kolesarskih in 8 pohodniških poti. Nordijske palice si izposodite zastonj,
kolesa lahko najamete tudi pri nas.

Arboretum Volčji potok je v cvetju in zelenju za vas. Čakata vas bližnji Velika planina in
Menina planina. Lahko počitnikujete sami, če pa si radi kaj pogledate, sta tu stari Kamnik in
le 30 km oddaljena Ljubljana.
V Termah Snovik boste počitnikovali sproščeno, umirjeno, v zdravem in varnem okolju. Ne
bo pa dolgčas! Za vas imamo vse, kar ta trenutek iščete! Oglejte si naše prednosti, spodaj!
Cena vključuje: Polpenzion ali najem apartmaja * 2 x dnevno vstop v notranje in zunanje bazene * (zunanji
bazeni so odprti od sredine junija do sredine septembra) * Pitje termalne vode * Nočno kopanje ob sredah,
petkih in sobotah * Vodena vodna telovadba * Najem palic za nordijsko hojo * Uporaba telovadnice v
naravi in trim steze *Bogat animacijski program * Wi-Fi * Parkirni prostor * DDV

NAŠE PREDNOSTI
*Apartmaji namesto hotela (več zasebnosti, nižja stopnja socializacije, možnost lastne priprave hrane, dostava živil) *Nova,
velika restavracija (več zasebnosti, nižja stopna socializacije) *Zdrava voda *Narava, veliko aktivnosti v naravi *Bližina
glavnega mesta, centralna lega v državi *Bližina igrišča za golf *Kneipp *Ekologija, skrb za naravo, okolje *Lokalno, lokalna
kulinarika *Skrb za čistočo in razkuževanje *Kopanje ves dan prihoda in ves dan odhoda

DOPLAČILA: Zajtrk: 8 Eur * Kosilo ali večerja: 14 Eur * Soba ali studio - ena oseba v nastanitvi: 75% cene po osebi * Soba ali studio: 1 odrasel +
1 otrok do 3,99 let: Odrasel doplača 75% cene po osebi, otrok ima brezplačno * 2 osebi v apartmaju A4 (2 + 2): 30 Eur / apartma / noč * Soba z
balkonom: 10 Eur / sobo / noč * Otroška posteljica: 15 Eur / noč * Pomožno ležišče v apartmaju: 25 Eur / noč (za otroke do 9,99 let) * Hišni
ljubljenček: 12 Eur / noč * Savna: 7 -9 Eur/vstop * Kopalni plašč: 7 Eur / osebo /čas najema * Kopalna brisača: 5 Eur / brisača / čas najema
POPUSTI (pri ceni po osebi): Soba ali studio: Otrok 0 - 3,99 let: 100 % (brez lastne postelje) * Apartma A4 in A5: Otrok 0 - 3,99 let kot edini
otrok v apartmaju = 50 % * Apartma A4 in A5: Otrok 0 - 3,99 let kot 2. ali 3. otrok v apartmaju = 100 % * Apartma A4 in A5: Otrok 4 - 11,99 let =
50 % * Popust za nočitev z zajtrkom (odbitek za večerjo) = 5 Eur / odraslega
Turistična taksa: Odrasli: 2,50 Eur / noč, otroci 7 – 17,99 let: 1,25 Eur / noč.
Prijavnina: 2,00 Eur / enkratno, otroci do 6,99 let ne plačajo prijavnine.
Druge informacije: Brisače menjamo vsake 3 dni * Posteljnino menjamo vsakih 7 dni * Minimalno bivanje 2 noči * Minimalno bivanje 3 noči
(29. 12. – 2. 1. 2021).
POGOJI ODPOVEDI: 7 dni pred prihodom, zaračunamo 100 % vrednosti rezervacije.

Informacije in rezervacije: 080 81 23, +386 (0)1 83 44 100
oking@terme-snovik.si,
Informacije in rezervacije: 080 81 23, +386 (0)1 83 44 100
booking@terme-snovik.si, www.terme-snovik.si

