
                
 

SPOROČILO ZA MEDIJE 

 
Čatež ob Savi, 13.10.2008 

 
 

Svet NOVIH vodnih adrenalinskih  
in pravljičnih doživetij 

v prenovljeni in razširjeni zimski Termalni rivieri 
 

 
V Termah Čatež smo v petek, 10.10.2008 odprli prenovljeno in razširjeno zimsko 
Termalno riviero, v kateri je z novimi privlačnimi atrakcijami odslej še bolj živahno: 
 

• val kopalce ponese po edinstveni progi za deskanje 
 

• navihanci lahko podirajo rekorde v skokih na atraktivnem toboganu 
skakalnici 

 
• neustrašni junaki se spuščajo po toboganu kamikaza 

 
• najmlajši se lahko prepustijo sanjskemu svetu na  ladji ob gorečem 

mestu in odkrivanju skritega zaklada 
 

• raziskovalce očara vulkanska gora z izbruhi lave in s slapovi 
 

• plaže galerij na gorskih grebenih in prostori za masaže nudijo 
čar in sprostitev neskončnega poletja 

 
• ljubitelji kopanja na prostem se lahko spustijo po novem black hole 

toboganu (črna luknja) in se tudi sredi zime predajali plesu snežink   
 

• ljubitelje savnanja pričakuje prenovljeni Savna park z osmimi različnimi 
vrstami savn in Kneipp krogom ter relaksarij Lanconium. 

 
Razširjena in prenovljena zimska Termalna riviera z novimi vsebinami v Terme Čatež 
privablja še več gostov, še posebno družin in mladostnikov. Z novimi modernimi 
vizualnimi rešitvami in sodobnimi tehnologijami je naša Termalna riviera utrdila svoj 
sloves najatraktivnejšega in najbolj zabavnega pokritega vodnega parka med 
termalnimi kopališči. Novosti bistveno prispevajo k raznolikosti ponudbe Term Čatež, 
ki vrsto let veljajo za eno najbolj privlačnih počitniških destinacij v Sloveniji, kar 
potrjujejo številni gosti in  priznanja strokovne javnosti. To potrjuje tudi državna 
ocenjevalna komisija Turistične zveze Slovenije, ki je letos podelila Termam Čatež 
prvo mesto v kategoriji večjih term.   
 
Skupna vrednost investicije znaša 6,4 milijona EUR, od tega bo ESSR prispeval nepovratna 
sredstva v višini 24%).  
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Terme Čatež 
 

januar – september 2008 
 
 

• gosti so realizirali 539.686 turističnih prenočitev  
 

• za 4,2% smo povečali število prenočitev v primerjavi s prvimi devetimi 
meseci v letu 2007 (oz. ustvarili 21.643 prenočitev več) 

 
• kopalci so realizirali 767.087 kopaliških vstopov 

 
• ustvarili smo  23,63 mio EUR prihodkov oziroma za 6,3 % več  

kot v enakem obdobju lani 
 
Novim trendom v turizmu in spremenjenemu načinu preživljanja prostega časa 
sledimo v Termah Čatež tudi z naložbami v vodne programe s ponudbo novih 
adrenalinskih vsebin ter zabave in užitkov na termalnih rivierah in aquaparkih. Na ta 
način želimo vzpodbuditi pozitivna turistična gibanja ter zagotoviti nadaljnjo rast 
poslovanja na domačem in tujih tržiščih.  
 
Ob zdravilnih čateških vrelcih, odkritih konec 18. stoletja, so se Terme Čatež v 
zadnjih dveh desetletjih razvile v največje slovensko naravno zdravilišče in drugo 
največje turistično središče v Sloveniji. Pestra ponudba nastanitvenih zmogljivosti, 
športnih in rekreacijskih programov, programov zdravja in dobrega počutja, golfa, 
vrhunske gostinske ponudbe, marin ter kongresnih in družabnih zmogljivosti  uvršča 
Terme Čatež v eno izmed najprivlačnejših turističnih destinacij v Evropi. Rdečo nit 
razvoja predstavlja termalna voda, ki jo uporabljamo v postopkih zdravljenja, hkrati 
pa smo to naravno bogastvo izkoristili pri oblikovanju Termalne riviere, ki velja za 
najbolj atraktiven vodni park v Sloveniji.  
 

Gosti lahko bivajo v enem izmed šestih hotelov na treh lokacijah - v Čatežu, na 
Mokricah  in v Kopru, ali v apartmajskem naselju, ljubitelji preživljanja prostega časa 
v naravi  pa lahko postavijo svojo prikolico ali kamper v kampu 5*, ki je tako kot vsi 
drugi objekti odprt vse dni v letu.  
 
Termalna riviera  je termalni vodni park, ki ponuja zdravo kopanje, sprostitev in 
razvedrilo v številnih notranjih in zunanjih bazenih s termalno vodo na več kot 
12.000 m2. S Termalno riviero so Terme Čatež postale počitniška destinacija, 
idealna za letovanje 365 dni v letu, hkrati pa vzpodbudile številne druge turistične 
ponudnike, da z gradnjo tovrstnih objektov podaljšujejo obdobje visoke  turistične 
sezone ter tako izboljšujejo poslovne rezultate. 
 
Poletna Termalna riviera v Čatežu je največji zunanji termalni bazenski 
kompleks v Sloveniji. Goste pričakuje 10 bazenov, ki se med seboj razlikujejo po 
temperaturi vode, obliki in atraktivnostih. Na kopanje vabijo od sredine aprila do 
začetka oktobra: bazen z whirlpooli in slapovi, bazen z valovi, olimpijski bazen, 
vodne drče, otroški vodni park z igrali, počasna reka in Gusarski otok. 
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Otrokom pričara nepozabne počitnice trojček toboganov, zabaviščni park z bungee 
trampolini, bazen z električnimi čolni in gusarski stolp. Adrenalinska novost 
letošnjega poletja je bil tobogan boomerang. 

Zimska Termalna riviera: s 3. kupolo, ki smo jo odpirli v petek (10.10.2008), 
je največji pokriti bazenski kompleks v Sloveniji - 2300 m2 pokritih vodnih površin 
ter ponuja zabavo in veselje za vse generacije: bazen z whirpooli, slapovi, hitro 
reko, tobogan, drevo doživetja, bazen z valovi, proga za deskanje, tobogana 
skakalnica in kamikaze, vulkanska gora s slapovi, plažami na galerijah in gusarska 
ladja ter Savna park z osmimi  vrstami savn.  

V Termah Čatež nismo pozabili na športne navdušence. V Športnem centru 
lahko zaigrajo igro tenisa, badmintona, squasha  ali bowlinga. Ob lepem vremenu se 
lahko sprehodijo po savskem nasipu, povzpnejo na bližnji  Sveti Vid, kolesarjem pa 
so v okolici Term na voljo označene kolesarske poti.  Mnoge razveseljuje potep po 
slikoviti okolici, obisk bližnjih vinskih kleti ali zanimivih repnic na Bizeljskem, pa 
seveda partija golfa na golf igrišču Mokrice z 18 igralnimi polji, ki velja za enega 
zahtevnejših in najlepših golf igrišč. 

Oddih in sprostitev se v Termah Čatež ponujata na vsakem koraku. Biser 
sprostitvenih programov predstavlja wellness ponudba v Spa & Wellness Centru v  
hotelu Čatež. Čudovita prostorska zasnova in individualni pristop, natančno 
premišljeni programi ter vrhunski kozmetični izdelki poosebljajo filozofijo popolne 
sprostitve. 

Srednjeveški grad Mokrice, preurejen v hotel visoke kategorije, ohranja 
lepote preteklosti in jih tankočutno vpenja v sodobno zasnovano vrhunsko ponudbo 
grajskega turizma. Grad Mokrice obdajajo dolenjski griči s stoletnimi gozdovi in 
nasadi hrušk. Lepoto pokrajine osredišča več kot 200 let star grajski park. Njegovi 
drevoredi, ribnik, trate na vznožju gričevnatih Gorjancev in okoli 70 različnih 
drevesnih vrst ustvarjajo prav posebno okolje enega najlepših golf igrišč v Evropi, ki 
se razprostira neposredno ob gradu Grad Mokrice. Grad ohranja tradicijo kulturnih 
srečanj, mladoporočencem ponuja svečano poročno slavje v zavetju grajskih zidov, 
na grajskem dvorišču ali v senci stoletnih dreves v angleškem parku, organizatorjem 
poslovnih in družabnih srečanj pa zagotavlja odlične pogoje za izvedbo poslovnih, 
družabnih in protokolarnih srečanj.  

Pestra ponudba vodnih užitkov  pričakuje goste tudi v Aquaparku hotela 
Žusterna v Kopru, največjem vodnem parku na obali z notranjimi in zunanjimi 
bazenskimi površinami z morsko in sladko vodo.  

V portoroški Marini, ki je srednji Evropi najbližja sodobna marina, lahko gosti 
najamejo jadrnico ali motorno jahto ali si omislijo lasten privez. Neposredno nad  
Marino se dviga luksuzno apartmajsko naselje Residence Marina: gostom v 
apartmajih ponuja udobno preživljanje prostega časa s pogledom na marino in cel 
portoroški zaliv.  Marina Portorož ponuja tudi številne dodatne aktivnosti: številna 
teniška igrišča, ker potekajo domača in mednarodna tekmovanja, večnamenski 
stadion, bazen in fitness dvorano… Marina Portorož gosti tudi mednarodno 
prireditev  Internautica: tu so na ogled postavljena najsodobnejša in najbolj 
luksuzna plovila, in tu se srečujejo ljubitelji morja.  

 
Nevenka Petan 
Služba za odnose z javnostmi 


