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NEOMEJENA
DRUŽINA
Veselje za velike in
majhne.

Terme Čatež

Dobrodošli v največjem vodnem parku
v osrednji Evropi.
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NEOMEJENA
SVOBODA

Odkrijte neodkrito Posavje.

365 DNI V LETU
4 letne čase.

ZDRAVJE
11 vrtin zdravilne
termalne vode.

TRADICIJA

Več kot 220 let energije
iz čateških vrelcev.

NEOMEJENA
VODNA ZABAVA

Več kot 12.000 m² termalnih
vodnih površin.

Termalna
Riviera

365 DNI
SVOBODE,
ZABAVE IN
ADRENALINA.
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Največji vodni park v osrednji Evropi.
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Neomejena zabava 365 dni.
6.500 m² notranjih termalnih površin
z vodnimi atrakcijami.

Neomejena zabava poleti.
Več kot 12.000 m² termalnih vodnih
površin.

Neomejene vodne atrakcije.
Gusarski otrok, počasna reka,
deskanje na vodi, tobogani.

Sprostitev za starše.
Sauna park & wellness.

Zdravje.
11 vrtin zdravilne termalne vode.

Poletna Termalna Riviera

Zimska Termalna Riviera
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• Gusarska ladja
• Neverjetna zabava za najmlajše
• Tropska nevihta: drevo doživetij z grmenjem in
dežjem
• Deskanje na valovih: bazen z valovi na 31-33°C
• Povezava z zunanjimi bazeni
• Razvajanje za starše: sauna doživetja
• Hitra reka

Bazen z valovi
Neskončen otroški vodni park
Gusarski otok za majhne in velike gusarje
Počasna reka
Povezava z zimsko Termalno Riviero
Tobogan Boomerang. Trojček toboganov.
Vroči bazenčki. Olimpijski bazen.
• Termalna formula

Wellness razvajanja
v Termah Čatež

Center zdravja in lepote

Spa in wellness center

Vstopite v Center zdravja in lepote v Termah Čatež in
vstopili boste v svet neomejene sprostitve. Indijske
masaže, wellness tretmaji z naravnimi elementi
eteričnih olj, aromatičnega blata in soli, rimske in
irske kopeli, wellness programi za umiritev duha in
telesa in kozmetični programi za svežo in mladostno
kožo.

Izberite med aromatičnimi ajurvedskimi masažami,
ki vas bodo popeljale na daljni vzhod, sprostitvenimi
tretmaji za nosečnice in obremenjeno hrbtenico,
romantičnimi wellness razvajanji za dva, energičnimi
whirpooli ali refleksnimi masažami. Ročne limfne
masaže za boljšo cirkulacijo, depilacije in pedikure pa
bodo poskrbele za urejen skok v poletje in neomejeno
zabavo.

Hotel Terme, vsak dan: 8.00 - 21.00
tel.: 07 62 07 817, czl@terme-catez.si

Hotel Čatež, vsak dan: 9.00 - 21.00
tel.: 07 62 07 044, wellness@terme-catez.si

Savne
V Termah Čatež lahko izbirate kar med tremi savna
parki, ki se nahajajo v zimski Termalni Rivieri, Centru
zdravja in lepote ter Spa in wellness centru. Prebudite
svojo kožo, izločite iz telesa toksine, zmanjšajte
notranjo napetost in pospešite vaš. Uživajte v prijetni
toplini savn in poskrbite za boljše počutje.

Tajske masaže
Vzpostavite ponovno ravnovesje in harmonijo telesa
in duha. Tradicionalna tajska masaža se je razvila
pred 2500 leti in danes povezuje znanja tradicionalne
kitajske in indijske medicine. Temelji na konceptu
desetih najpomembnejših energijskih linij, ki potekajo
po vsem telesu. V centru tajskih masaž THAI v Hotelu
Toplice bodo visoko strokovno usposobljene maserke,
ki prihajajo s Tajske, s pomočjo izbranih aromatičnih
olj in s toplimi izvlečki tajskih zelišč poskrbele, da se
boste počutili prerojene. Izbirate lahko med tajskimi
masažami in sprostitvenimi programi s pridihom
azijske filozofije.

Namestitev
Terme Čatež

Hoteli

Hotel Terme
Hotel Terme je odmaknjen od vsakodnevnega vrveža
v mirnejšem predelu Term Čatež. Priporočamo ga
vsem, ki si želite oddih ob izbrani wellness ponudbi
in v termalnih vodnih užitkih v hotelskem notranjem
in zunanjem bazenu. Gostom so na voljo luksuzne
prenovljene sobe ter apartmaji. Prijazno hotelsko
osebje bo poskrbelo, da bodo vaše počitnice
nepozabne.

Hotel Toplice

/

Zakaj izbrati Hotel Toplice? Ker otroci obožujejo
bazene! Zaradi povezanosti hotela z zimsko Termalno
riviero in neposredne bližine poletne Termalne riviere
je Hotel Toplice odlična izbira za družine in ljubitelje
aktivnih počitnic.

Hotel Čatež
Hotel Čatež ponuja prijeten ambient počitniškim
gostom in vsem tistim, ki si v Termah Čatež lajšajo
zdravstvene težave. Tudi družine najdejo tu svoj
počitniški dom z namestitvijo v prostornih hotelskih
suitah.

Terme Village

Apartmaji
Uživajte v svobodi bivanja, ki jo ponujajo Apartmaji
Terme Čatež. Slikovito apartmajsko naselje z 90
udobnimi hišicami je idealno za družinsko preživljanje
oddiha. Prijazen izgled, zelena okolica, veliko športa,
rekreacije in zabave zagotavljajo prijetne počitniške
dni. Apartma lahko najamete za dan ali več, lahko ga
tudi kupite. Svojo počitniško hišico boste opremili po
svojem okusu in nas obiskovali, kadarkoli boste želeli.

Kamp
Odlično urejen kamp z ogrevanimi sanitarnimi
objekti, sodobnimi napajalnimi vozli za avtodome in z
električnimi priključki na prostorih za kampiranje je v
vsakem letnem času prava izbira za sodobne nomade.

Mobilne hiške
Neskončna svoboda bivanja v novem kampu Terme
Village *****. V Termah Čatež vabimo NAZAJ K
NARAVI! K brezskrbnemu uživanju počitnic v
privlačnih MOBILNIH hiškah Term Čatež. Mobilne
hišice so postavljene v zeleno, idilično okolje
NAJboljšega slovenskega kampa, tik ob poletni
Termalni rivieri.

Gusarski zaliv
V Gusarskem zalivu, v neposredni bližini kampa in
poletne Termalne riviere, vas pričakujejo plavajoče
hišice na jezeru. Hišice, zgrajene iz naravnih
materialov, so z lesenim mostom povezane s kopnim.
Dajejo občutek domačnosti, lesena terasa s čudovitim
razgledom na jezero pa ponuja sprostitev in uživanje
na prostem.

Aquapark Žusterna,
Koper
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Aquapark Žusterna
Dobrodošli na Obali, v Kopru, kjer vas 365 dni v letu
pričakuje Aquapark Žusterna. Uživajte v notranjih
in zunanjih bazenih z morsko ali sladko vodo, ki se
razprostirajo na kar 1.200 m². Na voljo so vam: otroški
bazeni z igrali, plavalni bazen z ogrevano morsko vodo,
whirpool, bazen s podvodnimi masažami in še in še.

Koper
Koper, največje obalno mesto v Slovenski Istri,
ponuja neskončne možnosti za sprehode ob morju
in raziskovanje bližnje okolice. Navdušile vas bodo
tradicionalne istrske vasice, vinogradi, nasadi oljk ter
obalna ribiška mesteca.

Namestitev
Izberite udobno namestitev v Hotelu Žusterna *** ali
Apartmajih Lavanda ***, le korak od morja in najdaljše
in najnovejše plaže na slovenski Obali. Vse namestitve
so prilagojene za največje udobje družin. Neomejena
zabava. Neomejena družina. Neomejena svoboda.

Športniki
Rekreativni in profesionalni športniki so navdušeni
nad Športnim centrom Bonifika v Kopru. Na voljo je
nogometni stadion, atletska steza, kegljišče, teniška
igrišča ter športne večnamenske dvorane, kjer lahko
trenirate košarko, rokomet ali odbojko. V neposredni
bližini Aquaparka Žusterna je plavalcem na voljo
pokriti 50-metrski olimpijski bazen z ogrevano vodo.

Terme Čatež d.d.
Topliška cesta 35, Čatež ob Savi
SI-8250 Brežice
Slovenija

Tel. 07 493 67 00
info@terme-catez.si
www.terme-catez.si

