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SPOROČILO ZA MEDIJE 

 Čatež ob Savi, 02.09.2008  

  

Rekordi že drugič zapored - 
 po juliju v Termah Čatež tudi avgusta preko 100.000 prenočitev 
  

  
V družbi Terme Čatež d.d. je bila tudi avgustovska bera nočitev rekordna, saj smo znova 

presegli več kot stotisoč prenočitev v enem mesecu: 

• realizirali smo 107.759 nočitev  
oz. kar za 10 % povečali število prenočitev glede na avgust 2007 (2007: 98.021),  

• na poletni Termalni rivieri smo našteli za 21 % več prodanih kopaliških vstopnic (2008: 
36.571; 2007: 30.242)  

oz. za skoraj 6 % presegli lanskoletno število prodanih kopaliških vstopnic v vse bazenske 
komplekse Term Čatež (2008: 44.910, 2007: 42.447) 

  
  

Obetavni so tudi rezultati prvih osmih mesecev 2008 (januar - avgust) : 
  

• realizirali smo 488.059 nočitev oz. skoraj za 5 % povečali število prenočitev glede na 
lanskih prvih osem mesecev (2007: 465.196). 

 
  

 

Na podlagi letošnjih doseženih polletnih rezultatov v Termah Čatež optimistično zremo v drugo 

polovico leta.  

Že v jesenskih mesecih napovedujemo novo investicijo - razširjeno zimsko Termalno riviero z 

edinstveni atrakcijami, ki bo presenečenje tako za majhne kot tudi za velike. Priljubljenima kupolama 

zimske Termalne riviere se bo namreč pridružila nova, tretja kupola, pod katero bodo zbrane vrhunske 

adrenalinske atrakcije, kot so tobogan skakalnica in kamikaza, gusarska ladja, proga za deskanje in še 

mnogo več. V novem kompleksu bo poseben čar ustvarila vulkanska gora z izbruhi lave in s slapovi. 

Svojo oazo sprostitve bodo obiskovalci odkrili v gorskih grebenih z galerijami urejenimi v plaže, v 

votlinah pa bodo prostori za masaže. 

Skupna vrednost investicije znaša 6,4 milijona EUR, od tega bo 24 % vrednosti sofinanciranih 

s sredstvi ESSR. 
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