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Cenik 2019/2020

Novoletni paketi



DVODNEVNI
PAKET

30.12. '19 - 1.1.' 20, 
31.12. '19 - 2.1.' 20 

245
262 oz. 166*

475
509 oz. 313*

90

TRIDNEVNI 
PAKET

29.12. '19 - 1.1. '20, 
30.12. '19 - 2.1. '20

322
339 oz. 241* 

617
651 oz. 458* 

90

DODATNI DAN 
(podaljšanje 3-

dnevnega paketa)
od 2.1. '20 dalje      

53
53

70
70
70

Novoletni paketi

320
610

       
53
70

207

397

275

529

46

60

Dvoposteljna soba
brez balkona
z balkonom
Single use
brez balkona
z balkonom
Apartma: doplačilo / dan

Hotel TOPLICE

Hotel ČATEŽ

/

Dvoposteljna soba
z balkonom 
    ali s francoskim balkonom**
Single use
z balkonom
     ali s francoskim balkonom**
Suita: doplačilo / dan

Hotel TERME

DVODNEVNI
PAKET

30.12. '19 - 1.1.' 20, 
31.12. '19 - 2.1.' 20 

   145*
227

   
252*
447

TRIDNEVNI 
PAKET

29.12. '19 - 1.1. '20, 
30.12. '19 - 2.1. '20

   217*
296

  
342*
538

DODATNI DAN 
(podaljšanje 3-

dnevnega paketa)
od 2.1. '20 dalje         

46
46

64
64

Novoletni paketi

Dvoposteljna soba
brez balkona
z balkonom
Single use
brez balkona
z balkonom
Suita: doplačilo / dan
Apartma: doplačilo / dan

AQUAPARK Hotel ŽUSTERNA

50
55

Koper

Družinski apartmaji LAVANDA
Cena najema v EUR (€)/dan
med tednom: ned. - pet. 
med vikendom: pet. - ned.

1 - 2 
osebi

65
73

28.12. '19 - 2.1. '20

3 - 4 
osebe

88
98

PAKETNA PONUDBA VKLJUČUJE:
Aquapark Hotel Žusterna***: polpenzione, svečano silvestrsko večerjo ob glasbi (ob rezervaciji sobe z balkonom oz. ob doplačilu v sobi brez balkona), 
novoletni zajtrk, novoletno zabavo (1.1. 20), otroško silvestrovanje, kopanje v Aquaparku, animacijski program ter parkiranje v garažni hiši Hotela Žusterna. '
* Sobe brez balkona ne vključujejo silvestrske večerje – možnost doplačila 52 € /osebo. Za goste, ki ne bodo imeli silvestrske večerje, bo organizirano pozno kosilo med 
16.00 – 17.30 uro. Silvestrska večerja v Hotelu Žusterna ob 20.00 uri.

Družinski apartmaji Lavanda***: najem apartmaja, dnevno do 2 oz. 4 vstopnice za kopanje v Aquapark Hotelu Žusterna, s katerimi lahko gostje vstopijo 
trikrat dnevno v bazenski kompleks, uporabo posteljnega in kopalniškega perila, porabljeno električno energijo in čiščenje objekta ob odhodu gostov. 
Rezervacija v terminu od 28.12.2019 - 2.1.2020 je možna za  najmanj 3 noči.* Najem apartmaja Lavanda ne vključuje obrokov - možnost doplačila za 
silvestrsko večerjo (52 €/osebo) ali novoletno potrjenko (45 € /osebo).

60
70

Dvoposteljna soba
Single use
Suita: doplačilo / dan
Apartma: doplačilo / dan

240
466

60

PAKETNA PONUDBA VKLJUČUJE: 

HOTEL TERME****: polpenzione, silvestrsko večerjo ob glasbi, novoletni zajtrk, novoletno zabavo (1.1. 20), neomejeno kopanje v notranjem in zunanjem bazenu Hotela  '
Terme, uporabo savne in fitnes studia v Hotelu Terme, dva vstopa dnevno v zimsko Termalno riviero, en vstop dnevno v bazenski kompleks Hotela Čatež ter bogat animacijski 
program. | * paket na osnovi nočitve z zajtrkom, možnost doplačila 95 € /osebo za silvestrovanje v Hotelu Toplice ali Hotelu Čatež; možnost doplačila 45 € /oseba za novoletno 
zabavo 1.1. 20 v Hotelu Toplice.'

HOTEL TOPLICE****/***: polpenzione, svečano silvestrsko večerjo ob glasbi, novoletni zajtrk, novoletno zabavo (1.1. 20), uporabo fitnes studia v Hotelu Toplice, '
dva vstopa dnevno v zimsko Termalno riviero ter bogat animacijski program.

HOTEL ČATEŽ***: polpenzione, silvestrsko večerjo ob glasbi, novoletni zajtrk, kopanje v bazenskem kompleksu Hotela Čatež, en časovno neomejen vstop dnevno v zimsko Termal-
no riviero ter bogat animacijski program. Možnost novoletne zabave (1.1. 20) v Hotelu Toplice ob doplačilu 5 €/osebo | **prenovljene sobe s francoskim balkonom in ločenimi ležišči'

Čatež

Cene na osebo v EUR (€)

Cene na osebo v EUR (€)



APARTMAJI 26.12. '19 do 2.1. '20

170 € 
192 €
214 €

Cena najema / dan: 
klasik
superior
lux

28.12. '19 do 2.1. '20

164 €

MOBILNE HIŠICE

Cena najema / dan: 
standard lokacija
lokacija ob jezeru

26.12. '19 do 6.1. '20  
               

23,50 €
26,70 €

KAMP 
(odprt skozi vse leto)

Doplačila: 
električni priključek/dan: 4,50 €, 
enkratna uporaba pralnega stroja: 5 €, 
pes na vrvici/dan: 4,50 €.

s petimi ležišči (47 m2), do 5 oseb

Novoletni paketi

s šestimi ležišči (34 m2 + 
terasa 18 m2), do 6 oseb

Cena najema / dan: 

CENA VKLJUČUJE: 
KAMP*****: prostor za avtodom ali prikolico, uporabo sanitarij ter en vstop dnevno (3 ure) v zimsko Termalno riviero.
APARTMAJI***: najem apartmaja, uporabo posteljnega in kopalniškega perila, do 5 vstopnic za kopanje na dan 
(2 vstopa dnevno v zimsko Termalno riviero), porabljeno električno energijo ter čiščenje objekta ob odhodu.
MOBILNE HIŠICE: najem mobilne hišice, uporabo posteljnine in kopalniškega perila, do 6 vstopnic za kopanje na dan (2 vstopa 
dnevno v zimsko Termalno riviero), porabljeno električno energijo ter čiščenje objekta ob odhodu.

Rezervacija v terminu od 
29.12.2019 - 2.1.2020 
je možna za najmanj 3 noči.
Obvezen polog varščine/depo-
zita ob prihodu: 100 EUR (€).

Rezervacija v terminu od 
29.12.2019 - 2.1.2020
je možna za najmanj 3 noči.
Obvezen polog varščine/depo-
zita ob prihodu: 100 EUR (€).

Apartmaji

RESIDENCE MARINA
Cena najema / dan:
classic
superior 
royal

175
185
380

med tednom
ned. - pet.

125
145
320

28.12. '19 – 2.1. '20    

vikend
pet. - ned.

135
155
320

31.12. '19 
(v primeru le

1 nočitve)

Portorož

CENA VKLJUČUJE: najem apartmaja, dnevno do 6 vstopnic za kopanje v Aquapark Hotelu Žusterna (tudi na dan 
prihoda/odhoda), uporabo posteljnega in kopalniškega perila, porabljeno električno energijo in vodo, parkirni prostor v 
kleti objekta, dnevno čiščenje in čiščenje objekta ob odhodu gostov.

TERME VILLAGE:



TERME ČATEŽ d.d.
Topliška cesta 35
SI-8250 Brežice, Slovenija
Tel.: 07 49 36 700, 49 35 000
Fax: 07 49 62 805

info@terme-catez.si 
www.terme-catez.si

Doplačila in pogoji bivanja:

DOPLAČILA:

v hotelih v Čatežu in Kopru:
• dnevni meni (kosilo ali večerja): 
   15,50 €/obrok (Hotel Čatež), 
   17 €/obrok (Hotel Toplice), 
   18 €/obrok (Hotel Terme), 
   15 €/obrok (Hotel Aquapark Žusterna)
• otroški dnevni meni (kosilo ali večerja): 
   10 € / meni
• otroška posteljica: 14 € / dan

v Apartmajih Residence Marina Portorož:
• domače živali: 25 €/dan
• zajtrk: 11 €/oseba/dan
• otroška posteljica: 14 €/dan

Ujemite prijetne Ujemite prijetne 
trenutke v letu, trenutke v letu, 
ki prihaja!ki prihaja!

Ujemite prijetne 
trenutke v letu, 
ki prihaja!

POPUSTI:

v hotelih v Čatežu in Kopru:
• otroci do 3,99. leta starosti: brezplačno bivanje 
  (brez lastnega ležišča),
• otroci od 4. do 11,99. leta starosti: 50% popust v sobi 
  z dvema odraslima osebama na pomožnem ležišču,
• odrasla oseba na pomožnem ležišču (dopolnjenih 12 let): 
  15% popust.

v kampu v Čatežu:
• otroci do 4,99. leta starosti: brezplačna prenočitev,
• otroci od 5. do 11,99. leta starosti: 50% popust.

Rezervacije za bivanje na silvestrovo sprejemamo izključno za 
novoletni dvodnevni/tridnevni paket z možnostjo podaljšanja 
tridnevnega paketa po ceni dodatnega dneva od 2.1.2020 dalje. 

First minute rezervacije:
NOVOLETNI PAKETI - 15 % POPUST 
za rezervacije do 14.10.2019 ob pogojih (za omejeno število sob): 

• Plačila 50 % avansa do 14.10.2019 za rezervacije dvo- ali tridnevnega  
novoletnega paketa v hotelih Terme, Toplice, Čatež, Aquapark Žusterna 
ali najem apartmajev Residence Marina.
• Plačila 100 % avansa do 14.10.2019 za rezervacije 3-dnevnega 
novoletnega najema apartmajev .ali mobilnih hišic v Čatežu

V primeru plačanega avansa za "First minute rezervacije" in storno rezervacije 
do 14.10.2019, priznamo avans kot dobroimetje, ki se lahko izkoristi v letu 2020.
V primeru plačanega avansa  za "First minute rezervacije" in storno rezervacije 
po 14.10.2019, avans obračunamo kot stroške storno rezervacije.

 Plačilo turistične takse in prijavnine dodatno na recepciji. Pridržujemo si pravico do spremembe prodajnih cen in pogojev.        
Za vse rezervacije od 2.1.2020 velja redni hotelski cenik 2020. Cene so v EUR.                             

Rezervacije NOVOLETNIH PAKETOV 
od 15.10.2019 dalje:
• Obvezen 50 % avans za hotelske rezervacije.
• Obvezen 100 % avans za rezervacije apartmajev in mobilnih 
   hišic v Čatežu.
Avans se poravna v petih  dneh od datuma potrditve rezervacije 
s strani Term Čatež oz. do datuma plačila, navedenega v ponudbi 
za rezervacijo, ki jo prejme gost. 
 V primeru storno rezervacij novoletnih paketov:
- do vključno 20.12.2019, plačanega avansa ne vračamo. Izkoristite ga 
lahko za plačilo storitev Term Čatež d.d. v letu 2020;
- od vključno 21.12.2019 dalje, plačanega avansa ne vračamo in ga 
bomo obračunali kot stroške storno rezervacije.
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