
 
 

 

Naslovnik/ To: Združenje psihoterapevtov Slovenije  Terme Olimia d. d. 

Pošiljatelj/ From: Dejan Hojnik  Zdraviliška cesta 24, SI-Podčetrtek 

Telefon/ Phone No.: 00386 3 829 78 48  Tel: +386 (0)3/ 829-70-00 

Rezervacije: Booking  Fax: +386 (0)3/ 582-90-24 recepcija 

e-pošta: booking@terme-olimia.com      

Telefon/ Phone No.: 00386 3 829 78 36           +386 (0)3/ 582-90-09 uprava 

Datum/ Date:  10.12.2013  info@terme-olimia.com 

Zadeva/ Ref: Ponudba  www.terme-olimia.com 

 

 

Vabimo vas v sanjavo Obsotelje, kjer vas v odličnem hotelu s poetičnim imenom Sotelia 

pričakuje prerojeno življenje. 

 

 

Spoštovani,  

 

za organizacijo dogodka 14. Bregantovih dnevi vam v Termah Olimia nudimo: 

 

1. Rezervacijo enoposteljnih ali dvoposteljnih sob v Wellness hotelu Sotelia**** superior, 

enoposteljnih ali dvoposteljnih sob v hotelu Breza**** in apartmaje tipa A v Aprathotelu 

Rosa**** v terminu od 09.10. do 12.10.2014  

2. ostala ponudba  

    
A) Cene nočitev: 

Wellness hotelu Sotelia**** superior   

1x nočitev z zajtrkom                          110,00 € - 20 % =   88,00 € po osebi v dvoposteljni sobi 

1x polpenzion                            125,00 € - 20 % = 100,00 € po osebi v dvoposteljni sobi 

2x nočitev z zajtrkom                          220,00 € - 30 % = 158,40 € po osebi v dvoposteljni sobi 

2x polpenzion                            250,00 € - 30 % = 175,00 € po osebi v dvoposteljni sobi 

3x nočitev z zajtrkom                          330,00 € - 35 % = 214,50 € po osebi v dvoposteljni sobi 

3x polpenzion                            375,00 € - 35 % = 243,75 € po osebi v dvoposteljni sobi 

*doplačilo za enoposteljno sobo smo vam znižali iz 29,00 € na 19,00 € na noč 
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Hotel Breza**** 

1x nočitev z zajtrkom                            79,00 € - 20 % =   63,20 € po osebi v dvoposteljni sobi 

1x polpenzion                              91,00 € - 20 % =   72,80 € po osebi v dvoposteljni sobi 

2x nočitev z zajtrkom                          158,00 € - 30 % = 110,60 € po osebi v dvoposteljni sobi 

2x polpenzion                            182,00 € - 30 % = 127,40 € po osebi v dvoposteljni sobi 

3x nočitev z zajtrkom                          237,00 € - 35 % = 154,05 € po osebi v dvoposteljni sobi 

3x polpenzion                            273,00 € - 35 % = 177,45 € po osebi v dvoposteljni sobi 

*doplačilo za enoposteljno sobo znaša 15,00 € na noč 

 

Aparthotel Rosa**** 

1x najem                                    130,00 € - 20 % = 104,00 po apartmaju 

2x najem                                   151,20 € po apartmaju 

3x najem                                    176,00 € po apartmaju 

 

Dodaten popust za častne (upokojene) člane: 3 % 

 

Doplačila: 

+  turistična taksa                    1,00 € po osebi na dan 

+  zajtrk v hotelu Breza        7,80 € na osebo na dan 

+  dodaten penzionski obrok      15,00 € (Sotelia); 12,00 € (Breza) na osebo na dan 

+  Wellness Orhidelia (Sotelia/Breza)  16,00 € po osebi (pon.-pet.); 21,00 € (sob.-ned.) 

+  Wellness Orhidelia (Rosa)                20,00 € po osebi (pon.-pet.); 25,00 € (sob.-ned.) 

 

Cena za nočitev vključuje: 

-   najem, 1x, 2x, 3x nočitev z zajtrkom ali polpenzion (bogat samopostrežni zajtrk)  

-  kopanje v bazenih Wellness centra Termalija in Termalnega parka Aqualuna  

- dnevni program vodne aerobike 

- vstop v savna svet Wellness centra Termalija (Wellness hotel Sotelia) 

- kopalni plašč uporabo fitnes studia 

- »wellness bag« (kopalni plašč in brisača) v sobi 

 

Rezervacija nočitev: 

Booking služba 

T: 00386 3 829 78 36 

E: booking@terme-olimia.com  

 

Za rezervacijo nočitev prosimo čim prej, oziroma najkasneje do 20.09.2014 
 

    
 

Wellness Orhidelia trenutno najsodobnejši wellness center v osrednji Evropi, na World 

Architecture Festivalu 2009 izbran med 11 najlepših objektov, v kategoriji »Holiday«.  
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Ostala ponudba: 

NAJEM KOLESA 

Na hotelski recepciji je možno prevzeti zemljevid kolesarskih poti, po želji pa se vam pridruži 

tudi naš animator. 

Do 4 ure 10,00 € 

TENIS 

Najem tenis igrišča: 

- Do 12.00 ure 4,00 € na uro 

- Po 12.00 uri 5,00 € na uro 

 

MASAŽE 

Masaža v našem Spa centru je prava sprostitev in razvajanje  

Predlagamo masažo Olimia 60. min recept naše hiše 

Gre za edinstveno masažo, ki je plod znanja vrhunskih maserjev in fizioterapevtov. Masaža je 

rezultat celostnega razumevanja človeškega telesa in uravnovešenja Yina in Yanga. 
 

WELLNESS  

Wellness center Termalija – Spa & Beauty 

http://www.terme-olimia.com/sl/wellness-center-termalija/spa-beauty-center/masaze-285 

 

Wellness Orhidelia – Spa Amala 

http://www.terme-olimia.com/sl/orhidelia/spa-amala/masaze-268  

 

Wellness hotel Sotelia – Spa Armonia 

http://www.terme-olimia.com/sl/spa-armonia-236 
 

 

 

V primeru razveze potrjene nočitve je naročnik dolžan plačati Hotelu odškodnino zaradi razveze ponudbe in 

sicer: 

- če je nočitev razvezana na dan prihoda: 100 % od skupne cene Ponudbenih storitev; 

- če je nočitev razvezana od 7 do vključno 1 dan pred začetkom opravljanja storitev: 80 % od skupne cene 

Ponudbenih storitev; 

- če je nočitev razvezana od 14 do vključno 8 dni pred začetkom opravljanja storitev: 50 % od skupne cene 

Ponudbenih storitev. 

- če je nočitev razvezana od 30 do vključno 15 dni pred začetkom opravljanja storitev: 10 % od skupne cene 

Ponudbenih storitev. 

Če je nočitev razvezana do 30 dni pred prihodom: brezplačno 

Hotel bo za odškodnino po prejšnji točki pogodbe izstavil Naročniku račun, ki ga mora naročnik plačati v celoti 

v roku 15 dni po izstavitvi, v primeru zamude pa še zakonske zamudne obresti. 

 

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 03 829 78 48 ali na 

elektronskem naslovu dejan.hojnik@terme-olimia.com  

Želimo vam lep dan in vas lepo pozdravljamo. 

Poslovni turizem Term Olimia d.d.: 

   Dejan Hojnik  
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