
Izberite svojo najljubšo destinacijo za

V termah. Terme Čatež.

V grajskem okolju. Hotel Golf Grad Mokrice.

poslovna srečanja



Čatež

Mokrice

Stran 4

Stran 8



Raznolika izbira. 
     2 destinaciji, 
     4 hoteli, 
     10 dvoran.

V termah: Terme Čatež, 
naravno zdravilišče, vodni park 
in poslovni center, lahko gostijo 
skupaj do 900 udeležencev v 7 
dvoranah in 3 hotelih. 
V grajskem okolju: Hotel Golf 
Grad Mokrice v 3 dvoranah 
sprejme do 200 udeležencev, 
za dogodke na najvišji ravni. 

Vsaka destinacija je odlična 
izbira, vprašanje je zgolj, 
katera je vaša najljubša.

Zakaj za poslovna srečanja 

izbrati poslovne centre Term Čatež?

Celovita ponudba. 
    Strokovnjaki za 

 

     poslovna srečanja, 
     sprostitev in druženje.

Nudimo vam vse, da bo vaš 
kongres, konferenca, seminar, 
predstavitev ali sestanek 
potekal učinkovito in brezhibno. 
Z usposobljenimi strokovnjaki 
pripravimo za vas tudi 
motivacijske in team-building 
programe. Za energijo med 
odmori in kosili ali za vrhunske 
bankete poskrbi ubrana 
kulinarična ekipa. 

Katerokoli destinacijo 
izberete, bogata ponudba 
sprostitve in zabave je le 
korak stran. 

Vse, kar šteje. 
     Izkušnje, sodobna 
     tehnologija in 
     odlična podpora.

Pri izvedbi vašega dogodka 
za vas ves čas skrbi izkušena 
organizacijska, hotelska in 
tehnična ekipa. Dvorane so 
funkcionalne, privlačne in 
prilagodljive, imajo dnevno 
svetlobo in so klimatizirane. 
Sodobna tehnična oprema 
ustreza konferenčnim 
standardom. Izbirate lahko tudi 
med raznovrstnimi prostori za 
sprejeme, pogostitve, bankete, 
razstave in družabna srečanja. 
Na voljo je brezplačen brezžični 
dostop do interneta. 

Vaša je zgolj vsebina, 
za vse ostalo poskrbimo mi.



 zaokroženem kompleksu Term Čatež so vam na voljo 3 hoteli in 7 dvoran za Vposlovna srečanja: Hotel Terme (4 dvorane), Hotel Toplice (Večnamenska dvorana) 
in Hotel Čatež (2 dvorani), ob tem pa izredno bogata ponudba sprostitve, zdravja in 

zabave, ki Terme Čatež zanesljivo uvršča med vodilne terme v Sloveniji. 

Ob poslovnem srečanju vam lahko oblikujemo družabni program po vaši meri, ki bo poskrbel, 
da bo srečanje ne samo uspešno, ampak tudi prijetno in nepozabno.

Lokacija ČATEŽ

Terme Čatež
Konkurenčna poslovna destinacija. Priljubljena termalna oaza. 
Odlična izbira za uspešna in zdrava poslovna srečanja.

Dodatna ponudba:
– največje bazensko razkošje v Sloveniji,
– razvajanje v wellness in savna centrih, 
– vrhunski zdravstveni center, 
– golf izziv z 18 luknjami pod grajskim
 obzidjem na Mokricah,
– športni center s celovito ponudbo športnih
 aktivnosti,
– igralni salon, pub, slaščičarna, aperitiv bari 
 in kavarne,
– Gusarski zaliv in Indijanska vas za drugačno 
 druženje in bivanje,
– raziskovanje okolice in zgodb Posavja (idilično 
 bližnje mestece Brežice ob sotočju dveh rek, 
 Save in Krke, s številnimi možnostmi za aktiven 
 oddih, grad Brežice z muzejem in Viteško 
 dvorano, repnice na Bizeljskem, slikovita 
 Kostanjevica na Krki, kartuzija Pleterje …).

Ponudba motivacijskih 

in team-building programov

S podporo izkušenih strokovnjakov vam pripravimo 
tudi motivacijske dogodke in team-building programe 
po vaši meri, obarvane z lokalnimi zgodbami. 

Od bolj klasičnih delavniških programov in aktivnih, 
družbeno odgovornih do prav edinstvenih, polnih 
presenečenj in izzivov. Vedno po vaši meri.
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5
Lokacija ČATEŽ

Hotel
– 212 sob in 14 apartmajev,
– a la carte restavracija MM in aperitiv bar,
– hotelska restavracija s teraso,
– Center zdravja in lepote (notranji in zunanji hotelski bazen, 
 rimsko-irske kopeli, savne in �tnes),
– lastno hotelsko parkirišče,
– Wi-Fi.

Poslovni center
– tehnična oprema ustreza standardom hotela s konferenčnimi 
 zmogljivostmi,
– 4 konferenčne dvorane (z možnostjo združevanja).

Hotel Terme je nekoliko odmaknjen od termalnega vrveža. 
S svojo zaokroženo ponudbo za poslovna srečanja in sprostitev 
je izredno priljubljena izbira med poslovnimi gosti.

Dvorana 

Termopolis
Vrelec
Riviera
Vrelec + Riviera
Kapljica 

Površina
(m�)

126
57
60

118
40

Dolžina ×
širina (m)

15,0 × 10,0
9,5 × 5,5
9,5 × 6,1

   9,5 × 11,7
6,6 × 5,8

Višina
(m)

3,85
3,65
3,65
3,65
3,65

Postavitev

200
51
51

106
36

108
30
30
-

18

150
30
30
58
22

48
20
20
-
-

40
16
16
28
12

Hotel Terme
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Hotel
– 139 sob (hotel****, depandansa***),
– hotelska restavracija,
– tropski vrt,
– Center tajskih masaž,
– športni center (zunanja teniška igrišča, notranje igrišče v
 klimatizirani dvorani, squash igrišče, bowling s 4 stezami, 
 namizni tenis, igrišče za badminton, zunanje igrišče za košarko, 
 nogomet in rokomet),
– neposreden dostop do zimske Termalne riviere in sprostitvenih 
 programov,
– povezovalni hodnik s Hotelom Čatež (Spa & Wellness center in 
 Zdravstveni center),
– v neposredni bližini igralni salon Casino Lido Terme Čatež,
– lastno hotelsko parkirišče,
– Wi-Fi.

Poslovna srečanja
– Večnamenska dvorana sprejme do 900 udeležencev, primerna je 
 tudi za večja družabna srečanja. Ima dnevno svetlobo, klimo in 
 sodobno tehnično opremo.

Hotel Toplice je v samem središču dogajanja Term 
Čatež, s svojo Večnamensko dvorano pa zelo primeren 
za večje poslovne in družabne dogodke.

Hotel Toplice

Dvorana 

Večnamenska 
dvorana

Površina
(m�)

720 do
1050

Dolžina ×
širina (m)

38,8×20

Višina
(m)

27,3

Postavitev

850 do 900 500 600 450 do 500

Lokacija ČATEŽ



Hotel
– 186 sob in suit,
– hotelska restavracija in aperitiv bar,
– Spa & Wellness center,
– Zdravstveni center,
– povezovalni hodnik s Hotelom Toplice in zimsko Termalno 
 riviero,
– notranji in zunanji hotelski bazen, telovadnica,
– sončna terasa,
– brez arhitekturnih ovir,
– lastno hotelsko parkirišče,
– Wi-Fi.

Poslovna srečanja
– 2 konferenčni dvorani z dnevno svetlobo in 
 sodobno tehnično opremo.

Lokacija ČATEŽ

Hotel Čatež velja za pravo zakladnico zdravja in dobrega 
počutja, ki nudi vse udobje in podporo tudi za prijetna 
poslovna srečanja. 

Dvorana 

Sotočje
Čatež

Površina
(m�)

170
70

Dolžina ×
širina (m)

  14,0 × 11,5
10,0 × 7,3

Višina
(m)

3,2
2,9

Postavitev

120
60

80
32

96
40

56
30

50
24

100
100
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Hotel Čatež



e streljaj od Term Čatež se nad stoletnimi gozdovi Gorjancev ponosno dviga Lsrednjeveški grad Mokrice. Grad, preurejen v hotel visoke kategorije, navdušuje z 
žlahtnim grajskim ambientom, pre�njeno okolico 200-letnega angleškega parka, 

enim najlepših slovenskih golf igrišč z 18 luknjami in z vrhunsko kulinariko. Za mogočnimi 
zidovi vas čakajo prostori, opremljeni s stilnim pohištvom, ki nudijo vse, kar želi današnji 
zahtevni gost. Nudi tudi vse za poslovna srečanja s posebnim pečatom. 

Lokacija MOKRICE

Grad Mokrice
Grajski ambient. Vrhunska ponudba.
Za srečanja na najvišji ravni.
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Hotel Golf Grad Mokrice

Dvorana 

Viteška 
dvorana
Štirje letni
časi
Barbara

Površina
(m�)

58

82

146

Dolžina ×
širina (m)

premer 9,0

14,0 × 5,1

17,8 × 8,5

Višina
(m)

4,0

4,0

5,0

Postavitev

40

60

110

24

30

48

24

40

64

Lokacija MOKRICE

Hotel
– Hotel Golf Grad Mokrice****: 29 sob, suit in poslovnih apartmajev,
– Depandansa****: 11 sob,
– Golf suite***: 8 enot,
– grajska restavracija in vinska klet,
– grajski masažni studio,
– golf igrišče z 18 luknjami,
– zaokrožena termalna, wellness, zdravstvena in 
 poslovna ponudba Term Čatež (8 km).

Poslovni center
– 3 konferenčne dvorane z dnevno svetlobo in pogledom na 
 slikovito okolico gradu, klimo (v dvorani Barbara) in sodobno 
 tehnično opremo.

12

30

369

24

40

50
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Odlična izbira za protokolarne dogodke, strateške 
konference, srečanja uprav in druge dogodke na najvišji 
ravni.



Pokličite nas za 
poslovno srečanje po vaši meri:
Tel.:  07 49 36 700 
MICE@terme-catez.si 
www.terme-catez.si

Terme Čatež d.d.
Topliška cesta 35
SI-8250 Brežice 

 Ljubljana

 ZagrebGorica

Celje

M. Sobota

Postojna
Novo mesto

Maribor

Čatež ob Savi

Mokrice

Koper

Portorož

Trst

Terme Čatež
Topliška cesta 35, Čatež ob Savi
15°37'33"E, 45°53'28"N 

Hotel Golf Grad Mokrice
Rajec 4, Jesenice na Dolenjskem
15°40'33.5"E, 45°51'30.8"N 




