
 

PAKET 160  ali  POSEBNA JESENSKA UGODNOST 
3. – 19. DECEMBER 2014 

            

V CENO PAKETA JE VKLJUČENO: 
- bivanje v sobi standard (kopalni plašč v sobi)  
- polpenzion (samopostrežni bife za zajtrk in večerjo, možnost menjave večerje za kosilo) 
- neomejeno kopanje  v hotelu Thermana Park Laško in Zdravilišče Laško (tudi na dan odhoda)  
- dnevno vstop v fitnes 
- darilni bon v vrednosti 10 € za koriščenje dodatne wellness ali zdravstvene storitve  
- brezplačno pitje Laške termalne vode in brezplačen dostop do brezžičnega interneta v sobi  
- pestra animacija in rekreacije (nordijska hoja, ogledi, sprehodi, telovadba, joga, …..) 

 
 

PAKET 160 
 

Hotel število nočitev Cena 
 

Zdravilišče Laško**** 3 = 4 160 € 
 

Thermana Park Laško**** superior 2 = 3 160 € 

Paket vsebuje še:  klasično delno masažo (15 min.) za goste v Zdravilišču Laško, 
 wellness delno masažo (20 min.) za goste v Thermana Parku Laško 

  

   Na omenjeni paket veljajo redni popusti za otroke po uradnem ceniku (brez masaže). 
 

POSEBNA JESENSKA UGODNOST ZA UPOKOJENCE 
  

4400%%  PPOOPPUUSSTT  iinn  EENNOOPPOOSSTTEELLJJNNAA  SSOOBBAA  BBRREEZZ  DDOOPPLLAAČČIILLAA  
  

Hotel _4 dni / 3 noči _6 dni / 5 noči _8 dni / 7 noči 
Zdravilišče 

Laško**** 

REDNA CENA:  179,00 €  
CENA ZA VAS:   107,40 € 

REDNA CENA: 289,00 €   
CENA ZA VAS:   173,40 €  

REDNA CENA: 392,00 €   
CENA ZA VAS:   235,20 € 

Thermana Park 

Laško**** superior 

REDNA CENA: 239,00 €  
CENA ZA VAS:   143,40 € 

REDNA CENA: 375,00 €  
CENA ZA VAS:   225,00 € 

REDNA CENA: 499,00 €   
CENA ZA VAS:   299,40 € 

Paket vsebuje še:   pijačo dobrodošlice, 1x posvet pri fizioterapevtu (20 min) 
        

               Otrok do 5. leta gratis, otrok 5. – 15.leta otroški pavšal 25 € / dan. 

 
 
 
Cene veljajo na osebo v sobi standard.  
Turistična taksa ni vključena v ceno in znaša 1,01 € /dan/osebo.  
 
Pridružujemo si pravico do sprememb cen in prodajnih pogojev. 

Tiskarske napake niso izključene. 


