
 

      

   

 
SPOROČILO ZA MEDIJE              

 

Čatež ob Savi, 13.05.2010 

Na počitnice v Gusarski zaliv 
V letošnjem letu so se Indijancem v Termah Čatež pridružili gusarji, ki s svojo ladjo že 
nekaj let plujejo po vodah zimske Termalne riviere, Gusarski otok na poletni Termalni 
rivieri pa so odkrili že leta 2002. Termalna voda je blagodejno vplivala na njihove 
nevšečnosti in poškodbe, ki so jih utrpeli med plovbami in tudi botrovala temu, da so 
se tukaj sklenili naseliti.  
Seveda so ostali zvesti vodi in zgradili GUSARSKI ZALIV, naselje 20-tih plavajočih hišk. 
Le-te se nahajajo na jezeru, s kopnim so povezane z lesenim mostom.  
Hiške so zgrajene iz naravnih materialov in dajejo občutek domačnosti, lesena terasa s 
čudovitim razgledom na jezero pa ponuja možnost popolne sprostitve in uživanja na 
prostem. V vsaki hiški je možna namestitev do 5 oseb. 
 
Kot čateški gusarji bodo uživale družine z otroki, romantični pari, poslovni gosti - 
udeleženci team building programov, športniki, pa tudi vsi, ki želijo počitnice preživeti 
malo drugače. Gusarski zaliv je namreč idealen kraj za avanturistične počitnice, prav 
tako kot je tudi dan v Termah Čatež lahko poln gusarskih dogodivščin.  
 
V plavajoči hiški najdete :  

• opremljen kuhinjski kotiček z mini hladilnikom 
• jedilni kot 
• zakonsko posteljo z izvlečnim dodatnim ležiščem ter mansardnim pomožnim 

ležiščem za dve osebi 
 
Velikost posamezne hiške je 25 m2, vsaka ima tudi leseno teraso. 
 
Konec dneva bodo goste navdušile lepote sončnega zahoda v Gusarskem zalivu. Za 
dobro voljo in polne želodčke poskrbi gusarska posadka v gostinskem objektu Pri 
kapitanu, ki se nahaja v sklopu Gusarskega zaliva. 
 

Cena namestitve vključuje tudi kopanje na poletni in v zimski Termalni rivieri (tudi na 
dan odhoda !). 

Gusarje so postavili … 

Izvajalec Gusarskega zaliva je Nox Tehnologije d.o.o. iz Šempetra. Vrednost investicije 
znaša 820.000 €. 
 
Druge pomembnejše investicije Term Čatež v letu 2010 
 
Od meseca maja je v kampu***** Term Čatež, ki je po ADAC-u ocenjen za trenutno 
najboljši kamp v Sloveniji, gostom na voljo 90 novih kamp prostorov in 2 nova 
sanitarna objekta. Vsak kampirni prostor je velik 90 m2, opremljen z električnim 
priključkom, posamezni prostori pa tudi s priključkom za vodo. Sanitarije so  



 

      

   

 
opremljene po standardih kategorije petih zvezdic in s pralnimi, pomivalnimi in 
sušilnimi stroji. Novost v naši ponudbi so tudi individualne kopalnice, ki jih gostje 
lahko najamejo za čas bivanja.  
V sklopu hotela Aquapark Žusterna*** v Kopru že sprejemamo prve goste v nove 
apartmaje Lavanda. Gostom je, le streljaj od obale, na razpolago šest večjih 
apartmajev (za 4 osebe) in štirje manjši apartmaji (za 2 osebi). Polovica se jih nahaja 
v pritličju, ostala so v nadstropju. Vsi apartmaji imajo lastno teraso in parkirni prostor 
v hotelski garažni hiši.  
 
Poletna Termalna riviera v Čatežu je bogatejša za novo obliko vodne  zabave, kjer 
lahko obiskovalci z igralom Water Wars uprizorijo pravo morsko bitko. Potrebujejo le 
balone, napolnjene z vodo, ki jih vstavijo v ustrezno fračo in izstrelijo proti tarči. Cilj 
je zadeti in zmočiti svojega nasprotnika, igro pa spremljata otroška razposajenost in 
tekmovalnost.  

V letu 2010 je predvidena tudi prenova in razširitev hotela Terme (izdelava projektne 
dokumentacije in izvedba prve faze prenove  - kuhinje in restavracije). 

Podatki iz poslovanja v obdobju januar – marec 2010 
 

V Termah Čatež d.d. smo v trimesečju letošnjega leta realizirali 127.532 turističnih 
prenočitev, kar je za 1,5 % več prenočitev v primerjavi s prvimi tremi meseci v letu 
2009 (oz. ustvarili 1.928 prenočitev več) in 186.435 kopaliških vstopov. 
 
Prvo četrtino leta 2010 smo zaključili z vzpodbudnimi rezultati, ki se jih nadejamo 
tudi v prihodnjih mesecih.  
 
V Slovenskih naravnih zdraviliščih je bilo v lanskem letu realiziranih 2.772.072 
prenočitev (2008: 2.754.051), od tega 1.691.437 prenočitev domačih gostov in 
1.080.635 prenočitev tujcev. Prenočitve domačih gostov so se povečale za 2,4 %, 
prenočitve tujih gostov pa so se zmanjšale za 2 % v primerjavi z letom 2008. 
 
Gosti so v Termah Čatež d.d. v letu 2009 realizirali 8,4 % vseh prenočitev v 
Sloveniji  in 25 % vseh prenočitev v Slovenskih naravnih zdraviliščih. 
 

Fotografije, posnete na druženju z novinarji, se nahajajo na naslednjem spletnem 
naslovu: www.terme-catez.si/otvoritev-gusarji.  
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