
Potepanje po Bizeljskem

Trajanje programa: 4 ure

Minimalno število potnikov: 20

PROGRAM VKLJUČUJE:  

Vožnjo z edinstvenim panoramskim 

avtobusom, pokušino vin in lokalnih dobrot, 

vodenje, organizacijo izleta.

Cena na osebo:

22 € odrasli

12 € otroci do 12. leta starosti

www.terme-catez.si
07/ 49 36 700

22 €
12 €

·  obiskali bomo lokalno in svetovno 
  posebnost - repnice 
·  prisluhnili lokalnemu naglasu 
  domačinov, se seznanili z njihovo ustvarjal-
  nostjo in skrivnostmi 
·  v 'deželi vina' – na Bizeljskem - bomo 
  okusili najboljše vrste te žlahtne kapljice 
·  sledil bo obisk najmanjšega vinskega hrama 
  na Bizeljskem, s pogledom na okolico in 
  cerkvico Sv. Vida 
·  vožnjo bomo nadaljevali proti gradu 
  Bizeljsko in občudovali vas Orešje, vinograde, 
  mejno reko Sotlo in sosednjo Hrvaško 
·  obiskali bomo 'Hribček na Bizeljskem', 
  si ogledali spominsko zbirko Antona Martina 
  Slomška ter degustirali Slomškovo vino 
·  potepanje bomo zaključili v 'Pivoteki', 
  s hrano in pijačo 'na meter'

Rezervacija izleta: vsak dan do 20. ure na recepcijah 

hotelov Terme, Toplice, Čatež, Mokrice in kampa.

Pokrajina obdana z vinogradi, repnice in sonce na dlani. 

Dežela, kjer se mir in spokojnost prepletata z dobro kulinariko in 

prijetnimi ljudmi. To je Bizeljsko.
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Cena na osebo:

45 €45 €

www.terme-catez.si
07/ 49 36 700

Bled in Ljubljana
Slovenski biser in zelena slovenska prestolnica.

• pot nas bo najprej vodila v srce gorenjske 
  pokrajine, v eno najlepših alpskih letovišč – 
  Bled
• obiskali bomo najstarejši grad v Sloveniji, 
  ki se dviga 130 m nad ledeniškim Blejskim 
  jezerom 
• sledil bo sprehod po obali jezera in pripoved 
  o številnih legendah jezera in blejskega otoka 
• možnost pokušine slavne blejske kremne 
  rezine, ki jo še dandanes delajo po receptu 
  iz leta 1953 
• okrepčani se bomo odpeljali v glavno 
  mesto Slovenije – Ljubljano 
• sprehodili se bomo po starem mestnem 
  jedru in občudovali bogat arhitekturni 
  slog ter uživali v raznovrstni ponudbi 
  hrane in pijače
• pri Zmajskem mostu bomo prisluhnili
  zgodbam tega rimskega mesta, 

  znanega pod imenom Emona 
• čas bo za samostojne oglede, nato 
  bo sledil odhod nazaj v Terme Čatež 
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Trajanje programa: 8 ur

Minimalno število potnikov: 30

PROGRAM VKLJUČUJE:  

Vožnjo s turističnim avtobusom, vstopnino 

na Blejski grad, vodenje, organizacijo izleta.

DOPLAČILO:

vožnja z ladjico po Ljubljanici (cca. 10 eur/osebo),

vzpenjača na Ljubljanski grad (4 eur/osebo).
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Rezervacija izleta: vsak dan do 20. ure na recepcijah 

hotelov Terme, Toplice, Čatež, Mokrice in kampa.



www.terme-catez.si
07/ 49 36 700

·  pot nas bo peljala ob dolenjski 
  lepotici reki Krki do Gadove Peči, kjer 
  domuje dolenjska žlahtna kapljica
·  ogledali si bomo zidanice in lesene 
  hrame, v katerih so Dolenjci „oženili'' 
  rdeče vino z belim in ustvarili 
  prijazni cviček 
·  sledil bo obisk lokalnega pridelovalca 
  vin, ki obdeluje kar 45.000 trt,
  sprehodili se bomo po posestvu, 
  prisluhnili gospodarju ter ob domačem
  prigrizku nazdravili s kozarčkom 
  rdečega bisera
·  okrepčani se bomo odpeljali do ene 
  najlepših obnovljenih kmečkih hiš, v 
  kateri danes cviček uporabljajo tudi 
  za ustvarjanje pravih umetniških 

Gadova peč in cviček 
Vinska gorica Gadova peč je zibelka cvička, slovenskega 

posebneža, s svojevrstno sestavo in mnogimi zdravilnimi učinki.   

 del – cvičkorel

·  obiskali bomo eno najsodobneje 
  opremljenih vinskih kleti
·  izlet bomo zaključili v centru Gadove 
  peči z ogledom Vlaškega hrama

Trajanje programa: 4 ure

Minimalno število potnikov: 20

PROGRAM VKLJUČUJE:  

Vožnjo z edinstvenim panoramskim 

avtobusom, pokušino vin in lokalnih dobrot, 

vodenje, organizacijo izleta.

Cena na osebo:

24 € odrasli

14 € otroci do 12. leta starosti

24 €
14 €
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Foto: Visit Posavje

Foto:  Visit Posavje

| Izletiterme čatež

Rezervacija izleta: vsak dan do 20. ure na recepcijah 

hotelov Terme, Toplice, Čatež, Mokrice in kampa.

Foto: Pexels



www.terme-catez.si
07/ 49 36 700

Kostanjevica na Krki – 
„slovenske Benetke“

·   ob vznožju Gorjancev se bomo 
  popeljali proti dolenjskemu biseru 
  naravnih lepot – Kostanjevici na Krki, 
  najmanjšem in enem najstarejših 
  slovenskih mest
·  ogledali si bomo župnijsko 
  cerkev sv. Jakoba, se sprehodili po 
  otoku in spoznavali njegove čare
·  navdušila nas bosta lesena mostova 
  na severni in južni strani otoka
·  s čolni se bomo odpravili na 
  panoramsko vožnjo po reki Krki
·  sledil bo ogled zunanjosti samostana 
  in Forma vive
·  postanek v vasi Podbočje, pogostitev 
  z domačo kapljico, sokom in prigrizki

Dolenjski biser naravnih lepot ...

Trajanje programa: 4 ure

Minimalno število potnikov: 20

PROGRAM VKLJUČUJE:  

Vožnjo z edinstvenim panoramskim 

avtobusom, pokušino vin in lokalnih dobrot,

panoramsko vožnjo s čolnom, zunanje oglede 

po programu, vodenje, organizacijo izleta.

Cena na osebo:

24 € odrasli

14 € otroci do 12. leta starosti

24 €
14 €
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Rezervacija izleta: vsak dan do 20. ure na recepcijah 

hotelov Terme, Toplice, Čatež, Mokrice in kampa.



www.terme-catez.si
07/ 49 36 700

·  sprehodili se bomo po starem 
  mestnem jedru Krškega in spoznavali 
  bogato kulturno zgodovino tega 
  srednjeveškega mesta 
·  sledila bo pot do Brestanice, ki leži 
  v ozki dolini ob izlivu istoimenskega 
  potoka v reko Savo
·  ogledali si bomo mogočni grad 
  Rajhenburg, ki ob vstopu v 
  Brestanico pozdravlja obiskovalce
·  spoznali bomo grajsko zgodovino, 
  življenje menihov trapistov ter si 
  ogledali njihove stalne razstave 
·  obiskali bomo Hišo trt, vina in 
  čokolade ter poizkusili njihovo 
  čokoladno vino

Grad Rajhenburg 
in čokoladni izlet
Zgodba o vinu in čokoladi.

Trajanje programa: 4 ure

Minimalno število potnikov: 20

PROGRAM VKLJUČUJE:  

Vožnjo z edinstvenim panoramskim avtobusom, 

pokušino čokoladnega vina in lokalnih dobrot, 

vstopnine, vodenje, organizacijo izleta.

Cena na osebo:

24 € odrasli

14 € otroci do 12. leta starosti

24 €
14 €

Foto: Visit Posavje

Foto: Visit Posavje

| Izletiterme čatež

Rezervacija izleta: vsak dan do 20. ure na recepcijah 

hotelov Terme, Toplice, Čatež, Mokrice in kampa.

Foto: Freepik



www.terme-catez.si
07/ 49 36 700

Trajanje programa: 4 ure

Minimalno število potnikov: 20

PROGRAM VKLJUČUJE:  

Vožnjo s turističnim avtobusom, ogled mesta 

Sevnica in poti Melanijine mladosti, vstopnino 

in vodeni ogled gradu Sevnica, degustacijo 

vina s prigrizkom v Hiši Frankinje, vodenje 

in organizacijo izleta.

Cena na osebo:

39 €39 €

• pot nas bo vodila po slikoviti 
  pokrajini Posavja do rojstnega mesta 
  Melanije Trump 
• prisluhnili bomo zgodbi o Sevnici in 
  odkrili, kje vse je Melanija preživljala 
  svoja mladostna leta 
• povzpeli se bomo na sevniški grad, 
  se sprehodili po sobanah in grajskih 
  hodnikih, obiskali grajski park in 
  vinograd s 500 trtami 'modre frankinje' 
• možnost nakupa grajskih in lokalnih 
  spominkov v čast prvi dami ZDA
• degustacija odličnih vin v Hiši Frankinje 

Sevnica
Mesto prve dame ZDA.

| Izletiterme čatež

Rezervacija izleta: vsak dan do 20. ure na recepcijah 

hotelov Terme, Toplice, Čatež, Mokrice in kampa.
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www.terme-catez.si
07/ 49 36 700
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Trajanje programa: 6 ur

Minimalno število potnikov: 30

PROGRAM VKLJUČUJE:  

Vožnjo s turističnim avtobusom, vstopnino za 

ZOO Zagreb, vodenje in organizacijo izleta.

Cena na osebo:

25 € odrasli

19 € otroci do 12. leta starosti

25 €
19 €

• obiskali bomo edinstven živalski vrt 
  v Zagrebu, v katerem je v lanskem letu 
  prišlo na svet 600 novih živalskih 
  mladičev 
• nekatere živali bomo lahko tudi 
  pobožali, jih opazovali pri 
  vsakodnevnem hranjenju, obiskali 
  bomo tudi ZOO vrtec 
• sledil bo sprehod po parku Maksimir, 
  ki ga sestavljajo številne livade, potoki 
  in jezera ter tudi igralne površine za 
  najmlajše 

Nepozabna izkušnja za vse generacije.

Živalski vrt – ZOO Zagreb
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| Izletiterme čatež

Rezervacija izleta: vsak dan do 20. ure na recepcijah 

hotelov Terme, Toplice, Čatež, Mokrice in kampa.



www.terme-catez.si
07/ 49 36 700

Cena na osebo:

29 €29 €

• z  glavne zagrebške železniške postaje se 
  bomo naprej podali peš na ogled prestolnice 
• na poti bomo občudovali prečudovite 
  trge in parke iz 19. stoletja 
• sprehodili se bomo čez Trg Kralja Tomislava 
  do umetniškega paviljona, nato vstopili v 
  park Josipa Jurija Strossmayerja in občudo-
  vali Hrvaško akademijo znanosti in umetnosti 
• pot bomo nadaljevali do simbolov Zagreba – 
  parka Zrinjevac in Trga bana Josipa Jelačiča 
• povzpeli se bomo na nebotičnik Zagreb Eye 
  in obiskali največjo zagrebško tržnico Dolac 
• skozi tunel Grič se bomo odpravili do zag-
  rebške vzpenjače in se povzpeli na idilično 
  razgledno točko
• sprehodili se bomo do Banskih dvorov 
  in se skozi Kamenita vrata odpravili 
  proti slavni zagrebški katedrali  
• z avtobusom bomo pot nadaljevali 
  do znamenitega mestnega pokopališča 

Zagreb

  Mirogoj, ki velja za enega najlepših 
  v Evropi 
• sledi panoramska vožnja do 
  zagrebškega jezera Jaruna, prizorišča 
  vsakoletnega 'INmusic festivala' 
• izlet bomo zaključili z obiskom 
  nakupovalnega centra 'West Gate' 

Prestolnica Hrvaške.

Foto: Marko Vrdoljak, Vir: Arhiv TZGZ

Trajanje programa: 8 ur

Minimalno število potnikov: 30

PROGRAM VKLJUČUJE:  

Vožnjo s turističnim avtobusom, vstopnico za 

vzpenjačo, vstopnino na Jarun, zunanje oglede 

po programu, vodenje in organizacijo izleta.

| Izleti| Izletiterme čatežterme čatež

Rezervacija izleta: vsak dan do 20. ure na recepcijah 

hotelov Terme, Toplice, Čatež, Mokrice in kampa.



www.terme-catez.si
07/ 49 36 700

·  popeljali se bomo proti skrajnem 
  vzhodnem delu Posavja – Selam pri Dobovi
·  ogledali si bomo družinsko kmetijo, 
  ki je v 26-tih letih ustvarila naravno okolje 
  in bivalni prostor za domače in eksotične živali
·  nekatere živali boste lahko tudi pobožali, 
  časa bo dovolj tudi za igro in sprehod po 
  senzorni poti
·  pot bomo nadaljevali do lovskega muzeja 
  z edinstveno zasebno zbirko živali afriške 
  divjine, slovenskih gozdov in severno 
  ameriške stepe
·  obiskali bomo tudi lokalnega rejca konj, 
  se spoznali z izobraževanjem jezdecev, 
  vzgojo in ujahovanjem po meri konja; 
  v ježi se boste lahko tudi preizkusili

Živalski park 
Popoldne v družbi več kot 250-ih živali.

Cena na osebo:

22 € odrasli

12 € otroci do 12. leta starosti

22 €
12 €

| Izleti| Izletiterme čatežterme čatež

Trajanje programa: 4 ure

Minimalno število potnikov: 20

PROGRAM VKLJUČUJE:  

Vožnjo z edinstvenim panoramskim avtobusom, 

vstopnine, jahanje, vodenje, organizacijo izleta.

Foto: Visit Posavje

Rezervacija izleta: vsak dan do 20. ure na recepcijah 

hotelov Terme, Toplice, Čatež, Mokrice in kampa.



TERME ČATEŽ d.d.

Kje, kdaj in kako rezerviram izlet? 

1.  REZERVACIJA IZLETA: 
     Za izlete, ki so na razporedu za naslednji dan in tekoči teden, 
     sprejemamo prijave vsak dan do 20. ure na recepciji hotelov 
     (Terme, Toplice, Čatež, Golf Grad Mokrice) in recepciji kampa.
2.  PLAČILO STORITEV: 
     Znesek poravnate na recepciji.
3.  IZVEDBA IZLETA: 
     Izlet se izvede po predvidenem programu ob minimalni udeležbi 
     dvajsetih oseb.
4.  OBVEŠČANJE O IZVEDBI IZLETOV:
             Izlet, ki se izvede naslednji dan, bo predhodni dan po 20.30 uri a. 
                 označen z  –  IZLET SE IZVEDE.zelenim znakom
             Izlet, ki se naslednji dan ne bo izvedel, bo predhodni dan po 20.30 uri b. 
                 označen z – IZLET SE NE IZVEDE.rdečim znakom 
5.  ODPOVED REZERVIRANEGA IZLETA:  
     Za izlet, ki je predviden po razporedu za naslednji dan, je možna 
     odpoved najpozneje do 20. ure na predhodni dan, na recepciji hotelov 
     (Terme, Toplice, Čatež, Golf Grad Mokrice) in recepciji kampa. 
     Če se potnik ne pojavi ali odpove izlet po določenem roku za 
     odpoved ali na dan začetka potovanja ali celo po njegovem začetku, 
     ga bremenimo za celotno vrednost aranžmaja. 
6.  VSTOPNA POSTAJA – CHECK POINT:  
     Avtobusna postaja ob nogometnem igrišču.

Popestrite svoje 

bivanje v Termah Čatež 

z odkrivanjem okolice. 

ORGANIZATOR IZLETOV: Posavc d. d.


