
 
 

REZERVACIJA NOČITEV – Terme Zreče  
 

Nočitve z zajtrkom si udeleženci organizirajte individualno.  
Zaradi zasedenosti hotelov je potrebno nočitve rezervirati najpozneje do 05.11.2018. 
Rezervacije nočitev potekajo na e-mail naslov: terme@unitur.eu 
 
Sekcija je za potrebe srečanja kovinarjev pri Termah Zreče za vas pridobila možnost nočitev s 
popusti, zato prosimo, da v tekst maila pripišite, da boste udeleženci Strokovnega srečanja 
kovinarjev. 

CENIK 
 

Namestitev in cena za nočitev z zajtrkom:  (Cena vključuje tudi uporabo vseh bazenov Terme 
Zreče) 
POZOR: Pri prijavah nočitev, ki vključujejo že petek, 16.11., so zaradi zasedenosti kapacitet 
proste samo sobe in apartmaji Vile Terme Zreče. 
 
                                         Nočitev z zajtrkom            
HOTEL ATRIJ****S                                                             
Dvoposteljna soba       75€/osebo/dan                     
Enoposteljna soba       89€/osebo/dan                  

 
 

                                           Nočitev z zajtrkom         
HOTEL VITAL**** 
dvoposteljna soba            52€/osebo                       
enoposteljna soba            66€/osebo                       
 
 
 
 
                                          Nočitev z zajtrkom                
Vile Terme Zreče****  
Dvoposteljna soba             45€/osebo                           
Enoposteljna soba             55€/osebo                           
 
 
 

mailto:terme@unitur.eu


Posebej se plača turistična taksa ter prijavnina. 
 
Za vse udeležence, ki rezervirajo nočitev že za večer pred strokovnim srečanjem, v petek, 
16.11.2018, se cena za 2 x nočitev z zajtrkom zniža za 15%. POZOR: Pri prijavah nočitev, ki 
vključujejo že petek, 16.11., so zaradi zasedenosti kapacitet proste samo sobe in apartmaji 
Vile Terme Zreče. 

 
 

E-mail za rezervacije nočitev pošljite do 05.11.2018 na naslov: : terme@unitur.eu 
 

 Udeleženci seminarja, ki imajo v Termah Zreče tudi nočitve, lahko koristijo 30% popusta 
za uporabo savne. 
 

 Vsem udeležencem srečanja bo v času dogodka omogočeno tudi individualno koriščenje 
masaž v wellness centru Term Zreče.  
Pri plačilu določenih masaž  lahko koristite voucher za 15€, ki ga prejmete kot 
udeleženec/ka. Obvezno je predhodno naročilo!    
 
Voucher za 15 Eur se lahko koristi pri naslednjih masažah: 

 
                                                                                 Redna cena 

Tradicionalna tajska masaža 90'    59€ 
Tajska masaža z izbranimi olji 90'    62€ 
Vitaminska masaža s karitejevim maslom 50'  45€ 
Popolna osvežitev obraza 90'     65€ 

 

Link za ostale masaže ali opis je https://www.terme-zrece.eu/si/zdravje-in-
wellness/wellness/idila 
 
Priporočamo, da se za termin masaž dogovorite že ob rezervaciji nočitev direktno na 
naslov: terme@unitur.eu 
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