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Oddih s sproščujočo termalno vodo – Rimske Terme 
 
Privoščite si termalni dopust, ki bo za vse rezervacije, sklenjene med 7. in 11. 4., še posebej ugoden!  
Rimske Terme vas bodo navdušile z udobno nastanitvijo, čudovito zeleno okolico in bazeni po rimskih 
vzorih. Hotel Zdraviliški dvor je v celoti prilagojen in dostopen invalidnim osebam ter s tem invalidom 
prijazen hotel.  

 

 
Cena na osebo vključuje: nastanitev v dvoposteljni sobi v izbranem hotelu s štirimi zvezdicami, 
polpenzion (bogat samopostrežni zajtrk in večerja), velikonočni zajtrk, neomejeno kopanje v termalnem 
bazenskem kompleksu, uporabo kopalnega plašča in copat, prost vstop v fitnes center, pitje vode iz termalnega 
vrelca, neomejen dostop do interneta, celodnevno kopanje na dan prihoda in odhoda, pestro ponudbo 
rekreativnih, sprostitvenih in družabnih animacijskih vsebin ter na posebne popuste in ugodnosti v Wellness 
centru Amalija in Medicinskem centru Valetuda. Dodatni dan vključuje samo osnovne storitve iz programa 
(namestitev, polpenzion, kopanje). 

UGODNOST za uporabnike Zavoda Brez ovir: 15% POPUST na wellness storitve 

Popusti: otrok do dopolnjenega 6. leta, v sobi z dvema odraslima osebama, brez dodatnega ležišča biva 
BREZPLAČNO. Otrok do dopolnjenega 12. leta, v sobi z dvema odraslima osebama, na dodatnem ležišču biva 
BREZPLAČNO. 

Doplačila: turistična taksa 2,5 € po osebi na dan, 1,25 € za otroka od 7 do 18. leta in do dopolnjena 7. leta 
gratis, prijavnina (za osebe nad 14. let): 3 € po osebi, garaža 8 €/ dan. Osebe z oviranostjo so z ustreznim 
dokumentom oproščene plačila turistične takse.  
Enoposteljna soba (v Zdraviliškem dvoru ali Sofijinem dvoru) brez doplačila! 

Velika noč 
7. 4.-11. 4.2023 

 2x polpenzion Dodatni dan 

Redna cena Cena z 10% 
popustom 

Redna cena Cena z 10 % 
popustom 

Zdraviliški dvor ****,  
prilagojena soba 

 
208,00 € 

 
187,20 € 

 
99,00 € 

 
89,10 € 

Rimski dvor **** 
Superior 

 
238,00 € 

 
214,20 € 

 
109,00 € 

 
98,10 € 

Sofijin dvor **** 
Superior 

 
248,00 € 

 
223,20 € 

 
118,00 € 

 
106,20 € 
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Cena na osebo vključuje: nastanitev v dvoposteljni sobi v izbranem hotelu s štirimi zvezdicami, 
polpenzion (bogat samopostrežni zajtrk in večerja), neomejeno kopanje v termalnem bazenskem kompleksu, 
praznično animacijo, uporabo kopalnega plašča in copat, prost vstop v fitnes center, pitje vode iz termalnega 
vrelca, neomejen dostop do interneta, celodnevno kopanje na dan prihoda in odhoda, pestro ponudbo 
rekreativnih, sprostitvenih in družabnih animacijskih vsebin ter na posebne popuste in ugodnosti v Wellness 
centru Amalija in Medicinskem centru Valetuda. Dodatni dan vključuje samo osnovne storitve iz programa 
(namestitev, polpenzion, kopanje). 

UGODNOST za uporabnike Zavoda Brez ovir: 15% POPUST na wellness storitve. 

Popusti: otrok do dopolnjenega 6. leta, v sobi z dvema odraslima osebama, brez dodatnega ležišča biva 
BREZPLAČNO; otrok do dopolnjenega 12. leta, v sobi z dvema odraslima osebama, na dodatnem ležišču biva 
BREZPLAČNO. 

Doplačila: turistična taksa 2,5 € po osebi na dan, 1,25 € za otroka od 7 do 18. leta in do dopolnjena 7. leta 
gratis, prijavnina (za osebe nad 14. let): 3 € po osebi, garaža 8 €/ dan. Osebe z oviranostjo so z ustreznim 
dokumentom oproščene plačila turistične takse. Enoposteljna soba (v Zdraviliškem dvoru ali Sofijinem dvoru) 
brez doplačila! 

Informacije in rezervacije 
Za informacije in rezervacije smo dosegljivi na elektronskem naslovu turizem@brezovir.si ali na telefonski številki 
070 686 067. Pohitite s prijavo in si rezervirajte svoj želeni termin! 
 

 

PRVOMAJSKI PRAZNIKI ZA DRUŽINE 
od 27.4.2023 do 2.5.2023 

 2x polpenzion Dodatni dan 

Redna cena Cena z 10% 
popustom 

Redna cena Cena z 10 % 
popustom 

Zdraviliški dvor ****,  
prilagojena soba 

 
208,00 € 

 
187,20 € 

 
99,00 € 

 
89,10 € 

Rimski dvor **** 
Superior 

 
238,00 € 

 
214,20 € 

 
109,00 € 

 
98,10 € 

Sofijin dvor **** 
Superior 

 
248,00 € 

 
223,20 € 

 
118,00 € 

 
106,20 € 
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