
Cena vključuje:
• nočitev z zajtrkom,
• kopanje v bazenskem kompleksu hotela Čatež,
• dva vstopa dnevno na poletno Termalno riviero 

(odprta od konca aprila do začetka septembra) 
ali en vstop dnevno v zimsko Termalno riviero 
(razen pri bivanju ene nočitve z zajtrkom),

• animacijski program.

Pogoji bivanja za otroke in popusti:
• do 5,99. leta: brezplačna prenočitev z zajtrkom /

polpenzion v sobi z dvema odraslima osebama 
(brez lastnega ležišča),

• od 6. do 11,99. leta: doplačilo 30 € na osebo na dan 
v sobi z dvema odraslima osebama na pomožnem 
ležišču,

• odrasla oseba na pomožnem ležišču ter otrok 
(od dopolnjenih 12 let in več): 51 € na osebo na dan.

Hotel Čatež ★★★ Cenik 2023

s francoskim balkonom z balkonom

Nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi 103 € 118 €

ponedeljek – petek sobota, nedelja, prazniki 
in termini:

01.01. – 08.01.
30.01. – 10.02.
07.04. – 10.04.
27.04. – 02.05.
27.10. – 05.11.

22.12.2023 – 07.01.2024

Celodnevna vstopnica (8-20 h) odrasli
otroci

13,00 €
10,00 €

15,50 €
13,00 €

3-urna vstopnica (do 16 h) 9,00 € 12,00 €

Popoldanska vstopnica (16-20 h) 9,00 € 12,00 €

Cene veljajo za eno osebo v EUR na dan.

Brezplačen WI-FI:
Brezplačen WI-FI je dosegljiv v vseh hotelih in v kampu – 
na večini javno dostopnih točk.

Doplačila:
• dnevni meni (kosilo ali večerja): 16 € na obrok,
• otroški meni (kosilo ali večerja): 10 € na obrok,
• single use: 22 € na dan,
• pozna odjava / late check-out: 69 €,
• SUITA (družinska soba): 50 € na dan,
• otroška posteljica: 16 € na dan,
• kopalni plašč: 5 € na dan,
• turistična taksa: 2,50 € na osebo na dan;   

otroci od 7. – 17,99. leta: 1,25 € na osebo na dan,
• prijavnina: 1,50 € na osebo.

 Otroci do 6,99 let so oproščeni plačila turistične takse in 
prijavnine.

Pridržujemo si pravico do spremembe cen in ostalih prodajnih pogojev.
Terme Čatež d.d., Topliška 35, 8250 Brežice, Slovenija www.terme-catez.si

Vstopnice za kopanje 
v bazenskem kompleksu Hotela Čatež
Cene veljajo od 1. 1. 2023


