
 

NOVO LETO  
30. 12. 2021 – 2. 1. 2022 
v hotelu Thermana Park Laško  
 

Čarobno »boho« silvestrovo z gala večerjo 20% ugodneje! 
 

Hotel          3 dni / 2 noči  4 dni / 3 noči 

Thermana Park Laško****superior  409 €  288 €  540 €  432 € 
 
Cena velja na osebo v dvoposteljni sobi standard. Turistična taksa odrasli 2,50 € in otroci 1,25 € na dan ter 
prijavnina 2 € na osebo za celotno obdobje namestitve nista vključena v ceno.  
Vsa ostala doplačila se obračunajo po rednem penzionskem ceniku 2021. 
 

Program vključuje: 

• polpenzion in namestitev v dvoposteljni sobi standard (kopalni plašč za odrasle v sobi), 

• penino v sobi, 

• Silvestrsko večerjo 31.12.2021 v Veliki dvorani z začetkom ob 18.00 uri v »Bohemiam ambientu«, 

• darilce pri silvestrski večerji, 

• od 22.00 ure dalje na voljo silvestrsko nočno kopanje na bazenih Termalnega centra 
(odprto do 1.00 ure zjutraj) 

• neomejen vstop v bazene s termalno vodo obeh hotelov  
(prvi dan soba in kopanje na voljo po 14.00 uri, zadnji dan kopanje cel dan), 

• dnevno vstop v Fitnes Center, 

• brezplačen brezžični internet v sobi, 

• hotelsko knjižico ugodnosti. 
 

Popusti za otroke (v sobi z dvema odraslima osebama): 
• do dopolnjenega 5. leta   brezplačno (spijo z odraslo osebo) 
• ostali otroci od 5. do 9,99 leta  50% popust (na dodatnem ležišču) 
• ostali otroci od 10. do 11,99 leta  30% popust (na dodatnem ležišču) 
 

Pomembno:  
Bazeni in savne so na dan 31.12.2021 v Termalnem centru odprti do 16.00 ure. 
 
 

Vsebina programa bo izvedena v skladu s priporočili in navodili in v skladu z veljavno zakonodajo. 
 

V primeru pravočasne odpovedi do 7 dni pred prihodom brez stroškov odpovedi. 
V primeru odpovedi 7 dni ali kasneje se zaračuna 50 % cene novoletnega programa. 
 

 
Vse cene so v EUR. V skladu z zakonom cene vključujejo DDV.  
Pridržujemo si pravico do spremembe cen in prodajnih pogojev. Tiskarske napake niso izključene. 


