
Terme Čatež

ŠPORTNE PRIPRAVE

ZA VRHUNSKE REZULTATE



Do uspesne sportne sezone s 

pripravami v Termah Catez!

ŠPORTNE 

PRIPRAVE

Mirno okolje, lastno nogometno igrišče v Termah Čatež za igranje 365 dni na leto, večnamenska 
športna dvorana v Hotelu Toplice, atletski stadion, športne dvorane in dodatni nogometni 
tereni v Brežicah in okolici z vso potrebno infrastrukturo, so idealni pogoji za 
izvedbo uspešne vadbe in športnih priprav. O kakovosti in 
pestrosti naših storitev so se prepričali že mnogi 
športniki in reprezentance, ki v Terme 
Čatež prihajajo že vrsto 
let.



HOTEL TERME****

Hotel Terme je odmaknjen od 
vsakodnevnega vrveža, v mirnejšem 
predelu Term Čatež. Priporočamo ga vsem, 
ki si želijo športne priprave združiti z 
izbrano wellness ponudbo in 
s termalnimi vodnimi užitki v hotelskem 
notranjem in zunanjem bazenu. Gostom 
so na voljo moderno opremljene sobe ter 
apartmaji - 212 sob in 14 apartmajev. V 
sklopu hotela se nahaja Center zdravja in 
lepote ter �tnes.
Oprema sob: klima, kopalnica (prha ali 
kad), fen, mini bar, telefon, SAT TV, 
kopalni plašč.

• NOGOMET - nogometno igrišče 100×64 m

• PLAVANJE - plavalni bazen 50 m × 25 m, 8 prog  

• TENIS - 6 igrišč s peščeno podlago 

• ODBOJKA & ROKOMET - peščeno igrišče

• SQUASH

• FITNES STUDIO

• ASFALTNO IGRIŠČE ZA EKIPNE ŠPORTE

HOTEL ČATEŽ***/****

Hotel Čatež ponuja prijeten ambient 
gostom, ki prihajajo na športne priprave. 
Kopanje v bazenskem kompleksu 
(notranja bazena z whirlpoolom in 
masažnimi ležišči ter zunanji bazen 
nepravilnih oblik s podvodno masažo) in 
razvajanje v vrhunskem Spa & Wellness 
centru so le del ugodja, ki ga svojim 
gostom ponuja hotel. Hotel Čatež ponuja 
bivanje v 169 dvoposteljnih sobah in 16 
družinskih suitah.
Oprema sob: klima, kopalnica (prha ali 
kad), fen, mini bar, sef, telefon, SAT TV.

APARTMAJI TERME ČATEŽ***

Uživajte v svobodi bivanja, ki jo 
ponujajo Apartmaji Terme Čatež. 
Slikovito apartmajsko naselje z 90 
udobnimi hišicami je idealno za 
športne priprave.
Opis in oprema apartmajev: 
v pritličju dnevna soba, opremljena 
kuhinja (posoda, jedilni pribor, 
pečica, hladilnik ...), klima, kopalnica 
s prho, WC, fen, dve spalnici v 
mansardi (2+3 ležišča), kabelska 
televizija, telefon, atrij - vrtni 
prostor (senčnik, miza in stoli), 
možnost obrokov v restavraciji 
Grill.

ŠPORTNE KAPACITETE 

V ČATEŽU

NASTANITEV



ZDRAVSTVENI CENTER V 

HOTELU ČATEŽ

Za goste skrbi visoko usposobljeno zdravstveno 
osebje: zdravniki specialisti za �ziatrijo, interno 
medicino, izokinetiko, ortopedijo in 
revmatologijo, �zioterapevti in maserji, ki v 
sodelovanju z domačimi in tujimi strokovnimi 
ustanovami izvajajo najsodobnejše postopke 
zdravljenja.  Posebni program namenjamo 
tudi rehabilitaciji poškodb športnikov - 
največja pridobitev je aparat za izokinetično  

diagnostiko Biodex System 3 Pro. Gre za najsodobnejšo različico aparata za merjenje moči 
mišic in mišičnih skupin vseh sklepov v telesu. Trenutno smo edini v Sloveniji s tem aparatom 
in tako lahko pri vrhunskih športnikih, ki so naši redni gostje, nudimo še kvalitetnejšo 
rehabilitacijo po poškodbah. Rehabilitacija poteka pod vodstvom Khalida Nasifa - 
priznanega reprezentančnega kinezioterapevta.

Reference:

• NOGOMET:  hrvaška reprezentanca, FK Crvena 

Zvezda Beograd, NK Dinamo Zagreb, NK Hajduk 

Split, NK Domžale, finska ženska reprezentanca, 

slovenska ženska reprezentanca, FK Sarajevo, 

FK Rabotnički Skopje, NK Olimpija Ljubljana

• ROKOMET: RK Krim Ljubljana, HC Constanca 

Romania, HC Qadsia Kuwait, japonska rokometna 

zveza, reprezentanca Omana, reprezentanca 

Savdove Arabije

• PLAVANJE:  PK Ilirija, PK Ribnica, PK Celulozar, 

plavalni klubi iz Belgije, Francije in Združenega

kraljestva

• KOŠARKA: Mladinski tabori Matjaža Smodiša



V kompleksu Term Čatež, v neposredni 
bližini Hotela Terme****, se nahaja 
edinstveno nogometno igrišče z naravno 
travo in pomožno igrišče za treninge 
(65×45 m). Igrišče je velikosti 100×64 m 
in ustreza FIFA standardom.

Izvedba nogometnih priprav na naravni 
travi je možna tako v poletni kot tudi v 
zimski sezoni. Talno ogrevanje in 
namakalni sistem igrišča - z uporabo 

NOGOMET 

V TERMAH ČATEŽ

čateških vrelcev termalne vode - omogočata 
igranje 365 dni na leto, dodatna bogata 
ponudba Term Čatež ob izvedbi nogometnih 
priprav pa predstavlja magnet številnim 
nogometnim ekipam iz različnih koncev 
sveta.



ŠPORTNE 

KAPACITETE V BLIŽINI

Visoko kvalitetni objekti v neposredni bližini Term Čatež

BREŽICE (4 km)

• Športna dvorana Brežice

• Nogometni stadion

• Atletski stadion

DOBOVA (9 km)

• Športna dvorana Dobova

ŠPORTNA DVORANA BREŽICE 
Športna dvorana ima možnost 
razdelitve igrišča na tri vadbene enote 
s pomičnimi zavesami, ali na dva dela 
z mrežo. Namenjena je naslednjim 
vsebinam: rokomet, košarka, odbojka, 
futsal (dvoranski nogomet), ju- jitsu,

NOGOMETNI STADION
Glavno igrišče z naravno travo 100 × 70 m 
in pomožno igrišče z naravno travo 90 × 55 m. 
Možna vadba in tekmovanje skozi vse leto. 
Objekti so primerni za vadbo in tekmovanje v 
športni panogi: nogomet in mali nogomet.

karate, namizni tenis, badminton, 
športno plezanje, aerobika.
Mala vadbena dvorana je namenjena 
gimnastiki, s stalno postavitvijo orodij in 
jamo, globine 140 cm. Vadbeni prostor je 
tlorisnih dimenzij 20,10 × 10,30 m, svetle 
višine 5,50 m (206,70 m2), od tega je jama 

dimenzij 10,30 × 5,00 m.
Prav tako se v športni dvorani nahaja Strelišče 
za zračno orožje s pripadajočimi prostori in 
tribuno za gledalce (do 80 sedežev) in 4 stezno 
kegljišče (2× dvojna steza) s pripadajočimi 
prostori in tribuno za gledalce (do 90 sedežev).



ATLETSKI STADION IN 
ATLETSKI „BALON“
Športni objekt je namenjen vadbi vseh 
atletskih disciplin - od tekov, metov do 
skokov. Atletski balon je bil prenovljen 
v letu 2012 in je zaradi svoje speci�ke 
namenjen predvsem vadbi atletskih  
disciplin v zimskem času. 
Možna je vadba teka in skokov ter 
omejena vadba metov. Objekt 
razpolaga tudi z dvema 
garderobama.

ŠPORTNA DVORANA DOBOVA
Športni objekt je namenjen šolski 
športni vzgoji, športni vadbi in 
tekmovanjem v malem nogometu, 
košarki, odbojki in rokometu, rekreaciji. 
V sklopu športnih priprav dvorano 
uporabljajo rokometna, košarkaška in 
odbojkarska moštva iz Slovenije in 
tujine.



ŠPORTNE PRIPRAVE 

NA SLOVENSKI OBALI

HOTEL KOPER*** se nahaja 
neposredno ob morju v starem 

mestnem jedru. Hotel je v celoti 
klimatiziran, ima 65 sob, od tega 10 

suit. Prednost Hotela Koper ob mestni 
plaži, bližini mesta in mirnem okolju 

je tudi neposredna bližina športne 
dvorane Boni�ka in atletskega 
stadiona, ki sta idealna za priprave 
športnikov na novo sezono.

AQUAPARK HOTEL 
ŽUSTERNA***
Na obrobju Kopra se neposredno ob 
morski obali razteza hotelski kompleks 
Žusterna. Hotel Aquapark Žusterna ima 
127 sob, 2 suiti in apartmaje do 4 , 6 in 8 
oseb, ostalo so eno in dvo posteljne sobe s 
standardnimi oz. francoskimi balkoni, 
prho/WC, telefonom, SAT TV, mini barom. 
V neposredni bližini je plavalcem na voljo 
50-metrski olimpijski bazen z ogrevano 
vodo. Tu izvajajo plavalne priprave in 
treninge številne plavalne ekipe iz celega 
sveta.
 

APARTMAJI RESIDENCE 
MARINA**** PORTOROŽ
V varnem zavetju Marine Portorož se 
nahaja luksuzno apartmajsko naselje 
Residence Marina. Pre�njena 
mediteranska arhitektura in izbrana 
notranja oprema luksuznih apartmajev 
Marina Residence**** zagotavljata 
igralcem miren in sproščen oddih, ki je 
v času priprav še kako pomemben. 

NASTANITEV

Športni užitki ob morju

Slovenska obala je idealna lokacija 
za priprave športnih klubov. 
Blaga mediteranska klima in številni 
športni objekti omogočajo 
organizacijo profesionalnih in 
ljubiteljskih športnih aktivnosti ter 
prijetno preživljanje aktivnega 
oddiha v vsakem letnem času.



Športni center Boni�ka je oddaljen 500 m 
od Hotela Koper in 1000 m od Aquapark 
Hotela Žusterna.
V objektu ''Večnamenska dvorana Boni�ka'' 
je na osrednji športni površini možno trenirati 
košarko, rokomet in odbojko. Na športni 
površini centralno igrišče ustreza vsem tekmoval-
nim normativom omenjenih dvoranskih športov. 
S pregradno zaveso se igrišče lahko razdeli na 
dve športni površini, tako da lahko istočasno 
potekajo treningi različnih športnih panog 
(2-4 vadbene površine). V improviziranih 
borilnicah potekajo treningi borilnih športov 
(karate, judo) in rekreacija (aerobika). 
Dvoranski �tnes – uporaba je vključena v 
redne treninge klubov in v njem ni možna 
individualna uporaba zunanjih obiskovalcev. 
V objektu (kletna pasaža) je štiristezno 
kegljišče. Atletski stadion je namenjen 
vadbi vseh atletskih disciplin - od tekov, 
metov, do skokov. 
Nov nogometni stadion Boni�ka je 
bil povsem prenovljen leta 2010. Nova 
je tudi profesionalna re�ektorska 
razsvetljava, prav tako je nov spremlja-
joči objekt z garderobami, prostorom 
za sodnike, za delegate, prostorom za 
novinarje in novinarske konference, 
atletske garderobe, pisarne ter �tnes.  
Nogometni stadion zadostuje vsem 
pogojem igranja v 1. ligi ter začetnih 
tekem UEFA. Do sedaj je tudi gostil 
kar nekaj odmevnih prireditev 
in tekem.

ŠPORTNE KAPACITETE 

V KOPRU



OLIMPIJSKI BAZEN ŽUSTERNA 
Olimpijski bazen Žusterna je polnjen s sladko vodo, globine od 1,3 m do 2,2 m in 
primeren za vse vrste vodnih vadb. Velikost bazena: 25 × 50 m (8 prog). 

Reference:

• NOGOMET:  FK Crvena Zvezda Beograd, 

   NK Dinamo Zagreb, NK Domžale, 

   FK Tuzla BiH

• PLAVANJE:  slovenska reprezentanca, 

   slovenska vaterpolo ekipa

MARINA PORTOROŽ
Marina Portorož je  športno in rekreacijsko središče, ki omogoča igranje tenisa na 13 
peščenih, 2 pokritih pod balonom in 4 igriščih s trdo podlago, igranje mini golfa na 
19 stezah, namiznega tenisa, košarke, odbojke in malega nogometa ter plavanje v bazenu.



Poletna Termalna riviera Terme Čatež
Največji zunanji bazenski kompleks daleč 
naokoli ponuja zabavo za vse generacije na 
več kot 10.000 m² termalnih vodnih površinah. 
Obiščite vodne atrakcije in bazene različnih 
oblik s termalno vodo temperature med 
26 in 36 °C.

Zimska Termalna riviera Terme Čatež
Na zimski Termalni rivieri lahko plavate v
termalnih vodah največjega kompleksa pokritih 
bazenov in odkrijete vodni raj na več kot 
2.300 m² termalnih vodnih površinah 
z vodnimi atrakcijami.

Aquapark Žusterna - največji vodni park na
Slovenski obali
Aquapark Hotel Žusterna vas pričakuje 365
dni v letu in ponuja pestro izbiro dogodivščin 
na 1.200 m² notranjih in zunanjih bazenov z 
morsko in sladko vodo.

  TERMALNE 

 DOGODIVŠČINE 

365 DNI V LETU!



TERME ČATEŽ D.D.
Topliška cesta 35
SI – 8251 Čatež ob Savi, Slovenija

Tel.: 
07 49 36 700
07 49 35 000 
Fax: 
07 62 07 805

info@terme-catez.si
www.terme-catez.si

ŠPORTNE PRIPRAVE

ZA VRHUNSKE REZULTATE

ČATEŽ

KOPER
PORTOROŽ

MARIBOR

DE | München | 513 km
A | Salzburg | 390 km

A | Wien | 343 km
A | Graz | 156 km

HU | Budapest | 580 km

HR | Zagreb | 32 km
RS | Beograd | 426 km

I | Trieste | 25 km
I | Milano | 448 km

SLOLJUBLJANA


