PRENOVLJENA IN RAZŠIRJENA ZIMSKA TERMALNA RIVIERA
V TERMAH ČATEŽ JE ODPRLA VRATA PRVIM KOPALCEM
SPOROČILO ZA MEDIJE

Skok v novo adrenalinsko avanturo v zimski Termalni rivieri

Čatež ob Savi, 19.09.2008: V prenovljeni in razširjeni zimski Termalni rivieri največjem pokritem bazenskem kompleksu v Sloveniji in širše – so se danes prvi kopalci
prepustili novim vodnim atrakcijam in vrhunskim adrenalinskim doživetjem.
V sklopu novega kompleksa zimske Termalne riviere bo odslej še bolj živahno in
napeto, saj bodo lahko obiskovalci:
•

svoj val ujeli na edinstveni progi za deskanje,

•

podirali rekorde v dolžini skoka na atraktivnem toboganu skakalnici,

•

neustrašni junaki se bodo lahko spuščali po toboganu kamikazi,

•

najmlajši pa se bodo prepustili sanjskemu svetu gusarjev na ladji ob
gorečem mestu in odkrivanju skritega zaklada.

Vulkanska gora z izbruhi lave in s slapovi v novemu kompleksu ustvarja poseben
čar. Svojo oazo sprostitve obiskovalci lahko odkrivajo v gorskih grebenih z galerijami
urejenimi v plaže ali pa se sprostijo v gorskih prostorih za masaže.
»Z razširjenim kompleksom zimske Termalne riviere pričakujemo, da bodo nove
atraktivne vsebine privabile v Terme Čatež še več gostov. Pridobitev bo po svoji vsebini
nagovorila predvsem segment družin in mladostnikov. S sodobnimi tehnologijami in
modernimi vizualnimi rešitvami bo Termalna riviera Term Čatež še utrdila svoj sloves
najatraktivnejšega in najbolj zabavnega pokritega vodnega parka med termalnimi kopališči,«
je novo atraktivno ponudbo za kopalce komentiral mag. Dejan Bibič, izvršni direktor
Termalne riviere in kampa.
V Termah Čatež smo zaključili tudi z obnovitvenimi deli v okviru zimske Termalne
riviere. V celoti smo prenovili strešno konstrukcijo na drugi kupoli, v prvem delu kompleksa
pa smo zamenjali tobogan z novim, atraktivnim black-hole toboganom in prenovili Savna
park.
Skupna vrednost investicije znaša 6,4 milijona EUR, od tega bo 24 % vrednosti
sofinanciranih s sredstvi ESSR.
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