
Cene veljajo za eno osebo v EUR na dan.

Cena vključuje:
• nočitev z zajtrkom,
• neomejeno kopanje v notranjem in zunanjem bazenu 

hotela Terme,
• uporabo savne in fitnes studia v hotelu Terme,
• dva vstopa dnevno na poletno (odprta od konca 

aprila do začetka septembra) ali v zimsko 
Termalno riviero (razen pri bivanju ene nočitve 
z zajtrkom), 

• en vstop dnevno v bazenski kompleks hotela Čatež,
• animacijski program,
• 30 % popust na ceno dnevne igralne karte na 

Golf igrišču Mokrice.

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

Hotel Terme ★★★★
Cenik 2023

brez balkona z balkonom

Nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi 113 € 133 €

Doplačila:
• dnevni meni (kosilo ali večerja): 18 € na obrok,
• otroški meni (kosilo ali večerja): 10 € na obrok,
• single use: 25 € na dan,
• pozna odjava / late check-out: 69 €
• otroška posteljica: 16 € na dan,
• kopalni plašč: 5 € na dan,
• za apartma: 75 € 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.

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 35 € 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): 55 € na osebo na dan.

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



Cena vključuje:
• nočitev z zajtrkom,
• dva vstopa dnevno na poletno (odprta od konca 

aprila do začetka septembra) ali v zimsko 
Termalno riviero (razen pri bivanju ene nočitve 
z zajtrkom), 

• uporabo fitnes studia v hotelu Toplice,
• animacijski program.

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

Hotel Toplice ★★★★ / ★★★
Cenik 2023

Residence *** Hotel ****

Nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi 110 € 120 €
Cene veljajo za eno osebo v EUR na dan.

Doplačila:
• dnevni meni (kosilo ali večerja): 17 € na obrok,
• otroški meni (kosilo ali večerja): 10 € na obrok,
• single use: 25 € na dan,
• pozna odjava / late check-out: 69 €,
• SUITA: 50 € na dan,
• APARTMA: 60 € na dan,
• otroška posteljica: 16 € na dan,
• kopalni plašč: 5 € na dan,
• hišni ljubljenček (pes/mačka) na vrvici (možna 

nastanitev v hotelu Toplice/Residence***):  
29 € 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.

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 35 € 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): 55 € na osebo na dan.

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



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



Cena vključuje:
• dnevno do 5 vstopnic za dva vstopa na poletno 

(odprta od konca aprila do začetka septembra)  
ali v zimsko Termalno riviero,

• uporabo posteljnega in kopalniškega perila,
• čiščenje objekta ob odhodu gostov.

Opomba:
• Nastanitev v apartmaju je možna po 15.00 uri na dan 

prihoda, odhod iz apartmajev je na dan odhoda do 
10.00 ure.

• Domače živali niso dovoljene.

Apartmaji ★★★ / ★★★★
Cenik 2023

Lux *** LuxPlus ****

Nastanitev 1 – 5 oseb 287 € 329 €

Cene veljajo na apartma v EUR na dan.

Doplačila:
• plačilo turistične takse: 2,50 € na osebo na dan;   

otroci od 7. – 17,99. leta: 1,25 € na osebo na dan,
• prijavnina: 1,50 € na osebo,
• obvezen polog varščine / depozita ob prihodu: 100 €.

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

Plačilni pogoji za nastanitev v apartmaju: 
Ob predhodni rezervaciji obvezno 50 % plačilo jamstva 
v roku 7 dni po prejemu ponudbe s strani recepcije.

Restavracija Grill 
Da bo bivanje resnično brezskrbno, lahko 
za vašo prehrano (ob doplačilu) poskrbijo v 
restavraciji GRILL:

Streženi obrok: kosilo ali večerja
odrasli otroci (4 – 11,99 let)

12,50 € 9,90 €

Cena na obrok v EUR.

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

08.01. – 06.04.
10.04. – 26.04.
02.05. – 13.07.
10.09. – 21.12.

02.01. – 07.01.
07.04. – 09.04.
27.04. – 01.05.
14.07. – 09.09.

22.12.2023 – 01.01.2024

Minimalno št. dni bivanja
najmanj

2 dni/noči
najmanj

3 dni/noči



Doplačila:
• električni priključek: 5,50 € na dan,
• enkratna uporaba pralnega stroja: 6,00 €,
• doplačilo za psa na vrvici: 6,00 € na dan.

Cena vključuje:
• prostor za postavitev prikolice, avtodoma ali šotora,
• uporabo sanitarij,
• parkirni prostor za avto,
• dva vstopa dnevno na poletno (odprta od konca
• aprila do začetka septembra) ali v zimsko Termalno 

riviero.

Kamp Terme Čatež je odprt skozi vse leto.
Kamp ★★★★★

Cenik 2023

nizka sezona
08.01. – 14.07.
27.08. – 29.12.

visoka sezona
15.07. – 26.08.

30.12.2023 – 07.01.2024

Prenočitev – standard prostor 25,70 € 29,90 €
Prenočitev – prostor ob jezeru 28,70 € 33,90 €

Doplačila:
• plačilo turistične takse: 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.

Pogoji bivanja za otroke:
• otroci do 4,99. leta: brezplačna prenočitev,
• otroci od 5. do 11,99. leta: 50 % popusta.

Popusti:
• 10 % popust pri bivanju 10 dni ali več,
• CCI – 10 % popust na redne dnevne individualne cene 

po osebi.

Popusti se medsebojno izključujejo in njihov seštevek ne 
more biti večji od 20 %.

Gostje kampa imajo možnost doplačila penzionskih 
obrokov v restavraciji Grill ob recepciji Kampa.

Restavracija Grill 
Da bo bivanje resnično brezskrbno, lahko 
za vašo prehrano (ob doplačilu) poskrbijo v 
restavraciji GRILL:

Streženi obrok: kosilo ali večerja
odrasli otroci (4 – 11,99 let)

12,50 € 9,90 €

Cena na obrok v EUR.

Cene veljajo za prenočitev v EUR na osebo na dan, s kopanjem na dan prihoda in odhoda.

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



Cena vključuje:
• nastanitev v mobilni hišici (34 m² + pokrita terasa 

18 m²),
• dnevno do 6 vstopnic za dva vstopa na poletno
• (odprta od konca aprila do začetka septembra) 

ali v zimsko Termalno riviero,
• porabljeno električno energijo,
• uporabo posteljnega in kopalniškega perila,
• čiščenje objekta ob odhodu gostov.

Opomba:
• Nastanitev v mobilni hišici je možna po 15.00 uri na 

dan prihoda in na dan odhoda do 10.00 ure.
• Domače živali niso dovoljene.

Mobilne hiške 
za največ 4+2 osebe

Cenik 2023

2023

Nastanitev v mobilni hiški na dan 304 €

Doplačila in popusti:
• plačilo turistične takse: 2,50 € na osebo na dan; 

otroci od 7. – 17,99. leta: 1,25 € na osebo na dan,
• prijavnina: 1,50 € na osebo,
• obvezen polog varščine / depozita ob prihodu: 100 €,
• pri bivanju 14 dni priznamo 5 % popust oz. 

10 % popust pri bivanju 21 dni.

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

Plačilni pogoji za nastanitev v mobilni hišic:
Ob predhodni rezervaciji obvezno 50 % plačilo jamstva 
v roku 7 dni po prejemu ponudbe s strani recepcije.

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

Cena velja za nastanitev v mobilni hiški v EUR na dan.

www.terme-catez.si

08.01. – 06.04.
10.04. – 26.04.
02.05. – 13.07.
10.09. – 21.12.

02.01. – 07.01.
07.04. – 09.04.
27.04. – 01.05.
14.07. – 09.09.

22.12.2023 – 01.01.2024

Minimalno št. dni bivanja
najmanj

2 dni/noči
najmanj

3 dni/noči


