FAMILY WELLNESS TERMALIJA
Family Fun | Relax | Savna svet | Spa & Beauty center

Cenik storitev
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DELOVNI ČAS
FAMILY FUN | RELAX
vsak dan 8.00 - 22.00
petek, sobota 8.00 - 24.00
T: +386 3 829 7805
bazeni.termalija@terme-olimia.com
SAVNA SVET
ponedeljek - četrtek 11.00 - 22.00
petek 11.00 - 24.00
sobota 10.00 - 24.00
nedelja 10.00 - 22.00
T: +386 3 829 7805
bazeni.termalija@terme-olimia.com
SPA & BEAUTY CENTER
vsak dan 8.00 - 21.00
T: +386 3 829 7822
spa.beauty@terme-olimia.com
Cenik velja od 1. 6. 2018 do preklica.
Vse cene so v EUR in vključujejo DDV.
Pridržujemo si pravico do spremembe cen in ostalih prodajnih pogojev.
Terme Olimia d. d., Zdraviliška cesta 24, SI - 3254 Podčetrtek		
T: +386 3 829 78 36 | info@terme-olimia.com | www.terme-olimia.com
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Svet dobrih voda,

savna užitkov in sprostitve.
VSE NA ENEM MESTU
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CENIK STORITEV FAMILY WELLNESS TERMALIJA
pon. - čet.

pet. - ned., prazniki

celodnevna odrasli

13,00 €

16,00 €

celodnevna otroci 5-13,99 let

9,00 €

12,00 €

celodnevna dijaki, študentje in seniorji nad 60 let

11,00 €

14,00 €

TERMALIJA RELAX

3-urna odrasli

9,50 €

13,00 €

3-urna otroci 5-13,99 let

7,00 €

10,50 €

3-urna dijaki, študentje in seniorji nad 60 let

8,50 €

12,00 €

kopanje + kosilo odrasli

18,00 €

21,00 €

kopanje + kosilo otroci

13,50 €

16,50 €
12,00 €

nočno kopanje vsak petek in soboto od 20.-24. ure
HITRA SPROSTITEV
celodnevno kopanje v Termaliji Relax
+ masaža hrbta 20 min. + vitaminski napitek

30,00 €

35,00 €

celodnevna odrasli

22,00 €

25,00 €

celodnevna dijaki, študentje in seniorji nad 60 let

20,00 €

23,00 €

3-urna odrasli

18,50 €

22,00 €

3-urna dijaki, študentje in seniorji nad 60 let

17,50 €

21,00 €

TERMALIJA RELAX + SAVNA SVET

nočno kopanje + savna vsak petek in soboto od 20.-24. ure
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21,00 €

FAMILY WELLNESS TERMALIJA CENIK STORITEV
pon. - čet.

pet. - ned., prazniki

celodnevna odrasli

18,00 €

23,00 €

celodnevna otroci 5-13,99 let

14,00 €

19,00 €

celodnevna dijaki, študentje in seniorji nad 60 let

16,00 €

21,00 €

3-urna odrasli

14,50 €

19,50 €

3-urna otroci 5-13,99 let

11,50 €

16,50 €

3-urna dijaki, študentje in seniorji nad 60 let

13,50 €

18,50 €

TERMALIJA RELAX + FAMILY FUN

17,00 €

nočno kopanje vsak petek in soboto od 20.-24. ure

TERMALIJA RELAX + FAMILY FUN + SAVNA SVET
celodnevna odrasli

27,00 €

32,00 €

celodnevna dijaki, študentje in seniorji nad 60 let

25,00 €

30,00 €

3-urna odrasli

23,50 €

29,00 €

3-urna dijaki, študentje in seniorji nad 60 let

22,50 €

28,00 €

nočno kopanje + savna vsak petek in soboto od 20.-24. ure

26,00 €
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CENIK STORITEV FAMILY WELLNESS TERMALIJA
NAŠE PRIPOROČILO
HITRA SPROSTITEV - Termalna voda bo sprostila vse
mišice vašega telesa. Spretne roke naših maserjev
pa se bodo osredotočile na vaš hrbet in ramenski
obroč. Bolečine in utrujenost bodo izpuhtele.
ROJSTNI DAN NA BAZENU
Nore zabave za otroke – ples, potapljanje v bazenih
in ustvarjanje največjih mojstrovin v Mini klubu
skupaj z animatorji. Mi poskrbimo za vabila, hrano,
pijačo in animacijski program ter CD s slikami za
vsakega otroka.
BREZ DENARNICE
V Wellness centru Termalija velja brezgotovinsko
poslovanje. Tako so vam vsa termalna razkošja
na voljo na osnovi zapestnice, brez uporabe
denarnice. V primeru izgube zapestnice vam
ob vašem odhodu dodamo na račun 50 €.
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FAMILY WELLNESS TERMALIJA CENIK STORITEV

TRADICIONALNE MASAŽE
Sprostitvena masaža
			

20 min. I 20,00 €
30 min. I 28,00 €
40 min. I 34,00 €

Sprostitvena masaža, ki blagodejno vpliva na
splošno počutje, sprostitev mišic in cirkulacijo.
Refleksna masaža stopal

30 min. I 28,00 €

Z obravnavanjem refleksnih točk na stopalih
vplivamo na vse organske sisteme, mišice in sklepe.
Izboljšuje pretok limfe, krepi zdravje in pomaga pri
razstrupljanju telesa.
Hoja po oblakih

60 min. I 45,00 €

Čarobni tretma stopal ter masaža glave, vratu in
ramen, ki popolno uskladi delovanje vseh notranjih
organov in celotno telo privede v popolno
ravnotežje. Tretma, ki vključuje kopel, piling in
masko za stopala, vas bo zagotovo navdušil.
Pantha rei

60 min. I 45,00 €

Osvobodite svoje telo škodljivih snovi s pomočjo
koristne francoske limfne drenaže - Pantha rei.

Zlata masaža

60 min. I 50,00 €

Bogata anti-age negovalna formula je namenjena
razkošni poživljajoči masaži obraza in telesa, ki kožo
ovije z žametno mehkobo in nežnim zlatim sijajem.
Masaža z zeliščnimi snopki

30 min. I 33,00 €
60 min. I 55,00 €

Masažo izvajamo tako, da namočimo vroče
snopke, v katerih so različna zelišča, v toplo olje in
z njimi masiramo telo z različnimi masažnimi gibi.
Zelišča imajo na telo blagodejne učinke. Povečajo
sprostitev mišic, prekrvavitev, odvajanje toksinov,
negujejo kožo in čistijo podkožje.
Pantai Herbal

30 min. I 33,00 €

Masaža obraza z zelišči je domišljena kombinacija
pritiska in toplote sočasno vodenih zeliščnih
snopičev prepojenih z oljem. Specifični učinki
izvirajo iz moči zelišč, ki dajejo koži mladostno
svež, spočit videz.
Essense aromaterapija

90 min. I 63,00 €

Masaža celega telesa s posebnimi aromatičnimi
olji, s katerimi dosežemo stanje popolnega miru
in harmonije.
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CENIK STORITEV FAMILY WELLNESS TERMALIJA
Essense aromaterapija

40 min. I 38,00 €

Masaža hrbta, obraza in stopal s posebnimi
aromatičnimi olji za razstrupljanje kože.
Čoko-mint masaža

60 min. I 49,00 €

Posebno doživetje. Ni samo masaža, ampak je
tudi nega kože, saj jo kakav in mandeljevo olje
ohranjata čvrsto in elastično. Vonjave čokolade
pa nas preplavijo z občutki neizmerne sreče in
zadovoljstva.
Limfna drenaža

60 min. I 45,00 €

Masaža izboljšuje splošni pretok limfe, vrača
energijo in krepi zdravje. Je masaža celega telesa.
Limfna drenaža

30 min. I 29,00 €

Masaža izboljšuje splošni pretok limfe, vrača
energijo in krepi zdravje. Je delna masaža.
Masaža za utrujene noge

30 min. I 26,00 €

Z masažo nog izboljšamo prekrvavitev in napetost
v vaših nogah.
Masaža za bodoče mamice
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20 min. I 20,00 €
40 min. I 38,00 €

ENERGIJSKE MASAŽE
		
Masaža Nisvana

80 min. I 63,00 €

Nepozabno doživetje kombinacije zvokov
tibetanske sklede in terapevtske masaže vas
pripelje do stanja globokega miru in ravnovesja.
Nežne vibracije zvoka razbijajo blokade v telesu in
tako vplivajo na sprostitev mišic ter vas popolno
pripravijo na učinke terapevtske masaže, ki sledi.
Masaža s toplimi kamni

60 min.I 47,00 €

To je starodavna terapija, pri kateri se uporabljajo
vroči balzatični kamni vulkanskega izvora, ki imajo
izjemno zdravilne učinke. Poživlja krvni obtok,
blagodejno vpliva na mišice in napolni telo z
novo energijo.
TUI-NA masaža

20 min. I 27,00 €
50 min. I 45,00 €

Temelji na spoznanjih tradicionalne kitajske
medicine. Deluje v globino in je zelo učinkovita
pri obravnavanju bolečin različnega izvora. Krepi
imunski sistem.

FAMILY WELLNESS TERMALIJA CENIK STORITEV

PRIDIH ORIENTA

Nega za nečisto in utrujeno kožo

Čudovit orientalski ritual s katerim razvajate vse
svoje čute. Je pravo doživetje za telo in dušo.
Popolno razvajanje s posebnim pilingom, obilico
milne pene in gnetenjem telesa.
		
Hamam
70 min. I 43,00 €
Hamam v dvoje

86,00 €

		

NEGA OBRAZA

KOZMETIČNA HIŠA BIODROGA
		
Proizvodnja preparatov že od leta 1959 poteka v
svetovno znanem zdravilišču z več stoletno tradicijo
Baden Baden. Biodroga uporablja pridobljeno
znanje izpred stoletij in ga kombinira z najnovejšo
tehnologijo. Proizvodnja preparatov poteka
izključno na enem mestu, razvoj novih proizvodov
se vrši v lastnih laboratorij in v sodelovanju z
dermatologi.
Vlažilna nega

60 min. I 55,00 €
90 min. I 69,00 €

Izguba vlage močno okrni delovanje kožnih celic,
zaradi česar koža postane bleda, luskasta in brez
leska, pojavijo se gube. To je fenomenalna nega za
kožo, ki ji primanjkuje vlage.

90 min. I 59,00 €

Rešitev za vse, ki imajo ogrce, vnete mozolje ali
poroženelo kožo (zaradi pubertete, hormonskih
sprememb…).
Anti-age cell treatment

60 min. I 65,00 €
90 min. I 79,00 €

Je nega z izvlečkom matičnih celic jabolka, ki
ščitijo matične celice kože in stimulirajo njihovo
vitalnost. Upočasnjuje staranje kože, ščiti kožne
celice in pospešuje njihovo obnavljanje. Intenzivno
in dolgotrajno gladi nastale gubice, ter izboljšuje
elastičnost kože.
Specialna relax nega

90 min. I 79,00 €

Nega pomaga ohranjati mladosten, svež in zdrav
sijaj vaše kože, saj vključuje specialno kolagensko
masko ter toplo vitaminsko masko z jojoba
Voskom. Nega vključuje edinstveno masažo
vratu, ramen, glave, ušesnih mečic ter obraza z
dekoltejem. Masaža vas bo odnesla v globoko v
svet sprostitve.
Anti-age nega za moške

60 min. I 55,00 €
90 min. I 69,00 €

Za vse moške, ki imajo utrujeno kožo in jim
primankuje tonusa. Koža postane vidno in
intenzivno navlažena ter ima svež in mehak izgled.
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CENIK STORITEV FAMILY WELLNESS TERMALIJA

UNIQUE ENERGY TREATMENT

Pure Oxygen
nega obraza s kisikom

Edinstvena nega s Q10 koncentrati in zaužitjem
vodotopnega granulata Q10, ki nahranijo kožo od
znotraj in zunaj ter oskrbijo celice z energijo (piling,
vnašanje koncentrata z ultrazvokom v globlje plasti
kože, masaža, kolagenska maska ali maska s toplim
voskom jojoba).
		
Unique energy treatment
60 min. I 70,00 €
90 min. I 90,00 €

Vlažilna in osvežilna kisikova nega, ki z
učinkovanjem na celični ravni kožo prenovi od
znotraj navzven. Z biološko aktivno tehnologijo
Fiflov BB61 poveča oskrbo kožes kisikom, hkrati
spodbudi njeno raztrupljanje ter v hipu poživi
metabolno aktivnost kožnih celic. Na ta način ne
izboljša zgolj videza, temveč tudi splošno delovanje
strukture kože! Koži povrne zdrav, bistveno bolj
spočit videz, jo opazno pomladi ter upočasni
njeno staranje.

NEGA OBRAZA

Anti age nega z ekstrakti grozda

KOZMETIKA AFRODITA profesionalna linija
3Peptides - nega obraza
		

60 min. I 65,00 €
90 min. I 79,00 €

Z močjo biološko - aktivnih peptidov deluje
neposredno na kožne celice ter z reaktivacijo vrste
dermalnih in epideralnih genov obudi njihov
mladostni potencial. Celice spodbudi, da se hitreje
delijo ter sintetizirajo več kolagena, elastina in
hialuronske kisline. Posledično upočasni kronološko
in foto staranje kože. Po negi je izboljšan tonus,
elastičnost kože ter zmanjšana sta gostota in
volumen gub.

60 min. I 55,00 €
90 min. I 70,00 €

90 min. I 69,00 €

Nega v kombinaciji z masko termo modelage poveča
sposobnost kože sprejemanja koristnih aktivnih
sestavin, uravnovesi hidrolipidni sloj povrhnjice in
spodbudi naravni proces obnavljanja kože.
Ekskluzivna nega s šampanjcem

90 min. I 69,00 €

Nega obnavlja, pomlajuje, učvrščuje in krepi
naravni zaščitni plašč kože. Zaradi aromatičnega
vonja grozdja istočasno ustvarja dobro in sproščeno
vzdušje.
Antistres nega
z globinskim vlaženjem

90 min. I 59,00 €

Z nego koži podarimo novo življensko energijo.
Koža sprejme obilo vlage in postane ponovno sijoča
in mladostno sveža.
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FAMILY WELLNESS TERMALIJA CENIK STORITEV
Nega z zelenim čajem
nega za nečisto kožo

90 min. I 59,00 €

Zeleni čaj je močen antioksidant. Po negi je koža
napeta, na dotik nežno mehka in gube so mnogo
plitkejše.
Kraljevska zlata
nega obraza in rok

120 min. I 130,00 €

Za popolno prerojen videz vaše kože na obrazu,
dekolteju in rokah. Razkošna nega z 24 karatnim
zlatom bo izboljšala videz vaše kože, povečala
hidratacijo kože in pomladila kožo.
Luksuzna zlata nega obraza

NEGA TELESA TERMALIJA
Energijska masaža s pilingom

60 min. I 45,00 €

S solnimi kristali nežno odluščimo površinski
sloj odmrlih celic povrhnjice. Nato masiramo s
posebnim energijskim balzamom, ki pospeši
prekrvavitev kože in vzpostavlja hidrolipidno
ravnotežje ter pospeši njeno obnovo. Omogoči
takojšnjo poživitev telesa in duha.
Vitaminski piling telesa

20 min. I 20,00 €

Poseben kremni piling odstranjuje odmrle celice
in izboljšuje prekrvavitev.

90 min. I 100,00 €

Za popolno prerojen videz vaše kože na obrazu,
dekolteju. Razkošna nega z 24 karatnim zlatom bo
izboljšala videz vaše kože, povečala hidratacijo kože
in pomladila kožo.

Nega telesa Termalija

60 min. I 42,00 €

Koži privoščimo peeling in hranilno negovalno
masko za telo.		
		

ANTICELULITNI POSTOPKI
Anticelulitna masaža

20 min. I 28,00 €

Body wrapping

60 min. I 34,00 €

Je namenjen znamjševanju obsega telesa
in celulita.
Termoaromaterapija

90 min. I 61,00 €

Je terapija za razstrupljanje telesa, za izboljšanje
tonusa kože in za zmanjševanje obsega. Vključuje
tudi masažo celega telesa.
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CENIK STORITEV FAMILY WELLNESS TERMALIJA

OSTALO		

WELLNESS PAKETI

Oblikovanje obrvi

6,50 €

DAN ZA RAZVAJANJE

Barvanje obrvi		

5,50 €

Barvanje trepalnic

6,50 €

Kopanje v termalnem bazenu		
Vstop v Savna Svet 		
Masaža Olimia - 60 min.		

Klasična pedikura		

31,00 €

Klasična manikira 		

30 min. I 22,00 €

Francoska manikira

45 min. I 27,00 €

Depilacija nog do kolena		

17,00 €

Depilacija celih nog		

23,00 €

Depilacija rok		

20,00 €

Depilacija rok do komolca		

16,00 €

Depilacija hrbta		

26,00 €

Depilacija trebuha		

20,00 €

Depilacija pazduhe

11,00 €

Depilacija zgornje ustnice		
Depilacija bikini		
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6,00 €
11,00 €

SPA DETOX

70,00 €

100 min. I 86,00 €

Piling celega telesa 		
Obloga iz morskih alg 		
Masaža celega telesa 		
SPA BEAUTY

195 min. I 124,00 €

Nega telesa Termalija		
Nega obraza Vitamin Intense 		
Manikira 		
SPA RELAX
Masaža Olimia 		
Indijska masaža glave		
		

90 min. I 74,00 €

FAMILY WELLNESS TERMALIJA CENIK STORITEV

RAZVAJANJE V DVOJE
ORIENTALSKE SANJE		

157,00 €

Hamam v dvoje (orientalski ritual) - 120 min.
Sprostitvena masaža zanjo in zanj - 30 min.
Kopanje v termalnem bazenu		
ROMANTIČNE SANJE 		

139,00 €

Romantična kopel v dvoje - 60 min.		
Aromaterapija po Eve Taylor zanjo - 40 min.
Sprostitvena masaža zanj - 40 min.		
Kopanje v termalnem bazenu		
RAZVAJAJTA SE SKUPAJ		

140,00 €

Masaža Olimia zanjo in zanj - 60 min.		
Kopanje v termalnem bazenu		
Vstop v Savna Svet 		
SREČA V DVOJE		

143,00 €

Romantična kopel s šampanjcem - 60 min.
Čoko mint masaža zanjo in zanj - 60 min.
ROMANTIČNA KOPEL
S PENINO

60 min. I 45,00 €
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CENIK STORITEV FAMILY WELLNESS TERMALIJA
REZERVACIJA STORITEV
Svetujemo vam, da storitev v Spa & Beauty centru
rezervirate vsaj nekaj dni pred želenim terminom.
Tako si boste zagotovili rezervacijo v terminu, ki
vam ustreza.
KAKO NAROČENO STORITEV ODPOVEDATI
Prosimo vas, da morebitno odpoved rezervacije
sporočite vsaj 5 ur pred rezerviranim terminom.
V kolikor rezervirane storitve ne boste odpovedali in
je ne boste izkoristili, vam bomo zaračunali
50% cene storitve.
IMATE ZDRAVSTVENE TEŽAVE
Prosimo vas, da nas pri rezervaciji opozorite na
morebitne zdravstvene težave oziroma omejitve.
Tako vam bomo lahko svetovali tretmaje, ki so za
vas najprimernejši.
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SPA NASVETI
Priporočamo, da v Spa & Beauty center pridete
vsaj 5 minut pred pričetkom tretmaja. Hotelskim
gostom priporočamo, da pridejo oblečeni v kopalni
plašč. Zunanji gostje boste pri prihodu dobili svojo
garderobno omarico ter kopalni plašč in copate.
Priporočamo, da nakita, telefona in denarja ne
nosite s sabo, saj je pred vsakim tretmajem le–te
potrebno odložiti. Za izgubljene predmete ne
odgovarjamo. Pred tretmaji ne uživajte hrane in
alkoholnih pijač.
WELLCARD – KARTICA UGODNOSTI
Kartica ugodnosti Wellcard je KLUB, ki deluje na
principu zbiranja točk pri vseh nakupih v Termah
Olimia, ki vam prinašajo NAGRADNE BONE, ki jih
lahko izkoristite na vseh prodajnih mestih Term
Olimia. Izpolnite pristopno izjavo in že boste
postali imetnik kartice ugodnosti Wellcard, kjer
boste deležni vseh ugodnosti in presenečenj, ki jih
le-ta prinaša.
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www.terme-olimia.com
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