
Prodajna cena ene celodnevne vstopnice ob 

ENKRATNEM NAKUPU najmanj DESET (10) VSTOPNIC :

• za kopanje v ZIMSKI TERMALNI RIVIERI: 11,05 €  

• za kopanje na POLETNI TERMALNI RIVIERI: 9,85 € 

• za kopanje v BAZENSKEM KOMPLEKSU HOTELA ÈATEŽ: 9,80 €

 

* na redne cene 
celodnevnih 

vstopnic v letu 
2017 

VSTOPNICE VELJAVNE VSE DNI V LETU 2017.

Pripravili smo tudi posebne pogoje kopanja za pravne osebe in društva

na podlagi letne pogodbe, z meseèno evidenco vstopov in kolièinskimi 

popusti. Na redne dnevne individualne cene veljajo naslednji popusti:

• od 20 - 49 vstopov meseèno – 10 % popusta,

• od 50 vstopov meseèno naprej – 15 % popusta,

• od 1.000 vstopov meseèno naprej - 20 % popusta.

Celodnevne 
vstopnice 

VELJAJO ZA 
ENKRATEN 

VSTOP.

Z vstopnico, ki velja za vstop na poletno Termalno riviero (9,85 €), bo 
omogoèen tudi vstop v zimsko Termalno riviero ob doplaèilu 1,20 €.

Pridržujemo si pravico do spremembe prodajnih pogojev. Za 
neizkorišèene vstopnice denarja ne vraèamo.

Dodatne informacije:
TERME CATEZ d.d., 

Topliška cesta 35, 
SI-8251 Catez ob Savi 

Tel.: 07 49 36 700, 
Fax: 07 49 35 005 

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

do 35 % popusta* 
do 31 % popusta* 

na blagajni zimske 
Termalne riviere in 

na blagajni 
bazenskega 
kompleksa 

Hotela Catež. 

vstopnice v 

od 1.12.2016

do 28.2.2017

PREDPRODAJI

Ob nakupu 15 ali veè vstopnic v predprodaji, kupec prejme kupon 

za 30% popust za masažo po izbiri v zimski Termalni rivieri. 

PREDPRODAJA VSTOPNIC 
ZA KOPANJE 

www.terme-catez.si

PREDPRODAJA VSTOPNIC 
ZA KOPANJE 2017

do 27 % popusta* 



Vabljeni v termalno metropolo 365 dni v letu!

p o l e t n a  
Termalna  
r i v i e r a

2Veè kot 10.000 m  zunanjih 
termalnih vodnih površin (27 - 
36°C) z 10 bazeni in pestro 
izbiro vodnih užitkov: otroški 
vodni park z igrali, gusarski 
otok, poèasna reka, olimpijski 
bazen, termalna formula, 
whirlpooli, masažna ležišèa, 
vodne  drèe, bazen z valovi, 
slapovi in vodometom ter 
številne adrenalinske atrakcije: 
tobogani black hole, mini 
kamikaza,  Space  bowl,  
Boomerang  ter  pestra  
gostinska ponudba.

z i m s k a  
Termalna riviera 
Eden najveèjih pokritih termalnih 
kopaliških kompleksov v Evropi, z veè kot 

22.200 m  termalnih vodnih površin (31 - 
32°C) ter vrsto adrenalinskih in vodnih 
atrakcij: drevo doživetja, bazen z valovi, 
hitra reka, whirlpooli, slapovi, masažna 
ležišèa, otroški bazen z gusarsko ladjo, 
bazen z black-hole toboganom in s 
prehodom v zunanji bazen, tobogana 
skakalnica in kamikaza, p r o g a  z a  
deskanje, solarij, masaže, restavracija, 
terasa za sonèenje, ...

bazenski kompleks 
Hotela Èatež 

– v notranjem bazenu z whirlpoolom in 
masažnimi ležišèi ter zunanjem bazenu 
nepravilnih oblik s podvodnimi masažami 
gostom ponuja vadbo in prijetno 
sprostitev.

TERMALNA  FORMULA
- vrhunska vodna tekma in 

adrenalinska zabava!
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