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DELOVNI ČAS
SPA ARMONIA
vsak dan od 9.00 - 21.00
T: 03 829 6011, spa.armonia@terme-olimia.com

Cenik velja od 18. 2. 2022 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: 03 829 78 36 | info@terme-olimia.com | www.terme-olimia.com
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Naj vas
čarobnost
dotika ponese
daleč stran.
Spa Armonia masaže | kopeli
3

Naše
priporočilo
Privoščite si eno
od hišnih masaž,
ki so rezultat
znanj in izkušenj
naših terapevtov.
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SPA ARMONIA CENIK STORITEV

HIŠNE MASAŽE
Masaža Olimia

60 min. / 65,00 €

Recept hiše. Edinstvena masaža, ki je plod
znanja vrhunskih maserjev in fizioterapevtov.
Je rezultat celostnega razumevanja človeškega
telesa in uravnovešanja Yina in Yanga.
Masaža Armonia

60 min. / 65,00 €

Dotik celotnega telesa, ki temelji na dolgotrajnih
izkušnjah naših terapevtov. Ob kombiniranju
olimskega medu ter olj iz izvlečkov domače
zeliščne tradicije, dosežemo izjemno sprostitev,
terapevtsko in energijsko harmonijo telesa.
Masaža Vitae

60 min. / 65,00 €

Je masaža celega telesa, ki vključuje več
masažnih tehnik, med drugim japonski shiatsu
in kitajsko tui – no. Obdelujejo se akupresurne
točke kar izboljša počutje na fizičnem
in psihičnem nivoju. Poseben poudarek
namenjamo hrbtenici in ramenskemu obroču.
Uporablja se posebno antistresno olje, ki pomirja
in nam povrne izgubljeno energijo.

Antistres masaža Kalma

80 min. / 80,00 €

Antistresna masaža Kalma je terapija, ki vas
popelje v popolno sprostitev. Je masaža celega
telesa, posebej se posvetimo hrbtu in nogam.
Sprošča mišično napetost, pospeši obnovitev
telesnih energij in pomirja.
Magic face

60 min. / 65,00 €

Tretma, ki bo povrnil popoln sijaj in svežino
vašega obraza. Deluje na zatezanju kože obraza
in upočasnjevanju znakov staranja. Po čiščenju
in pilingu obraza, se boste popolnoma sprostili,
ko vam bo na obrazu delovala zeliščna maska.
V tem času pa se prepustite masaži lasišča in
ramen ter uživajte v 20-minutni masaži obraza.
Hoja po oblakih

60 min. / 65,00 €

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. / 65,00 €

Osvobodite svoje telo škodljivih snovi s pomočjo
koristne francoske limfne drenaže - Pantha rei.
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Masaže
Naša vodila so
strokovnost,
pristen individualni pristop
in vzpostavljanje
medsebojnega zaupanja.
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SPA ARMONIA CENIK STORITEV

KLASIČNE MASAŽE
Luxury experience masaža

80 min. / 85,00 €

Čokoladna masaža

60 min. / 65,00 €

Naravna zakladnica bogatih učinkovin v
kombinaciji edinstvene masaže aktivira
energijo dobrega počutja. Poskrbi za intenzivno
regeneracijo kože v kombinaciji obrazne maske
ter gelom svežega lista aloe vere.

Masaža izboljša razpoloženje in razvaja. Povzroči
stimulacijo seratonina - hormona sreče,
neguje in reminalizira kožo. Masažo s čokolado
priporočamo pri stresu, slabemu počutju, suhi
ter izčrpani koži s pomanjkanjem tonusa.

Sprostitvena masaža

Spa ritual vino in čokolada

20 min. / 25,00 €
30 min. / 35,00 €
40 min. / 45,00 €
50 min. / 55,00 €
60 min. / 62,00 €

Sprostitvena masaža, ki blagodejno vpliva na
splošno počutje, sprostitev mišic in cirkulacijo.
Masaža obraza in lasišča

30 min. / 35,00 €

Z masažo pospešimo regeneracijo in izboljšamo
elastičnost kože ter odpravimo napetosti v glavi.
Masaža s toplimi kamni

60 min. / 65,00 €

Starodavna terapija, pri kateri se uporabljajo
vroči balzatični kamni vulkanskega izvora, ki
imajo izjemno zdravilne učinke. Masaža poživlja
krvni obtok, blagodejno vpliva na mišice in
napolni telo z novo energijo.
Sprostitvena masaža stopal

60 min. / 65,00€

Antistresna masaža hrbta, vratu in ramen
z oljem grozdnih pešk, ki bo odpravila stres
in vsakodnevne obremenitve. Sledi čiščenje
obraza, hranilna maska za obraz ter masaža
stopal.
Angels aroma touch

70 min. / 75,00 €

Najbolj sproščujoča masaža vseh časov.
Drop by drop

80 min. / 85,00 €

Za intenzivno regeneracijo hrbtenice in
organizma.

30 min. / 35,00 €

Z obravnavanjem refleksnih točk na stopalih
vplivamo na vse organske sisteme, mišice in
sklepe. Izboljšuje pretok limfe, krepi zdravje in
pomaga pri razstrupljanju telesa.
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SPA ARMONIA CENIK STORITEV

Masaže
Daljnih dežel
Tisočletja stare tehnike, znanje
in izkušnje iz vseh koncev sveta,
smo združili v šopek masaž
iz daljnih dežel, z namenom
vzpostavljanja telesnega,
duševnega in čustvenega
ravnovesja v telesu.

Tibet ritual

60 min. / 65,00 €

Maska iz morskih alg ter tibetanska mešanica
morske soli in izbranega eteričnega olja, zavita v
toplih snopkih, s katerimi gnetemo in masiramo
celo telo. Priporočamo pri utrujenemu telesu
brez cirkulacije, kadar ste brez energije,
prehlajeni, pod stresom ali pri venskem in
limfnem zastoju.
Masaža s tibetanskimi skledami 60 min. / 65,00 €
Nepozabno doživetje zvokov pojočih tibetanskih
skled vas bo popeljalo v stanje globokega
miru in ravnovesja. Zvok skled razbija blokade
nakopičene v fizičnem telesu in umirja čustveno
in mentalno telo. Med masažo občutimo
blagodejno valovanje na delih telesa, kamor se
tibetanske sklede polagajo, izjemna terapevtska
moč zvoka zelo dobro vpliva pri odpravljanju
bolečin, stresa, nespečnosti, migrene in drugih
vrst motenj.
Masaža Nisvana

80 min. / 85,00 €

Nepozabno doživetje kombinacije zvokov
tibetanskih skled in terapevtske masaže vas
pripelje do stanja globokega miru in notranjega
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 iz daljnega vzhoda

60 min. / 65,00 €

Sinergija kitajske filozofije in terapevtskih
učinkov TUI – NA masaže. Posebna oblika
kitajske medicinske terapije sprošča mišice in
stimulira energetski pretok po meridianih. Poleg
tega masaža omili bolečine, izboljšuje pretok
krvi ter vrača telesu prožnost in gibčnost.

8

SPA ARMONIA CENIK STORITEV

Ayurvedske
masaže
Ayurveda je indijska znanost
o »življenju in dolgoživosti«.
Človeka obravnava kot celoto
in uči živeti v harmoniji z
naravnimi zakoni, predvsem pa
pomaga živeti zdravo. Spodbuja
telesno, umsko, čustveno in
duhovno dobro počutje.

Abyanga po Olimsko

60 min. / 65,00 €

V prevodu pomeni »maziljenje«. Ayurvedska
oljna masaža se izvaja popolnoma drugače od
ostalih klasičnih masažnih tehnik. Z dotiki in
toplimi olji dosežemo pomirjujoč, sproščujoč
in zdravilen učinek. Masaža je izjemno
priporočljiva za odpravo napetosti in stresa.
Pospešuje izločanje toksinov iz telesa, obnavlja
kožo in krepi njen tonus. Z masažo ponovno
vzpostavimo energetski pretok, kar daje
občutek svobode in popolne relaksacije.
Ayurvedska masaža glave

30 min. / 45,00 €

Toplo olje sprošča in deluje antistresno, izboljša
pretok energije in koncentracijo.
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Pharmos natur
Čista narava. Doživite jo na vaši koži in uživajte v tretmanih z gelom
iz svežega lista bio aloe vere in drugih naravnih učinkovin.
Joy for life

90 min. / 90,00 €

Koža bo neposredno vsrkala več kot 100
učinkovin, ki vsebujejo edinstveni vlažilni
kompleks in se ponovno navlažila. Vaša koža bo
intenzivno negovana z gelom iz svežega lista bio
aloe vere in bo zato postala žametna in prožna.
Prepustite se čudoviti masaži obraza, vratu,
zatilja in rok z dragocenostmi čiste narave.
Joy for regenerate

60 min. / 85,00 €

Dragocene sestavine spodbujajo nastajanje
kolagena in elastina ter tako izboljšajo
elastičnost kože. Linije vašega obraza se bodo
učvrstile. Začutili boste žametno mehkobo kože
ter čudovit občutek polne, napete kože.
Antiaging tretma obraza
z gelom iz svežega lista
bio aloe vere

90 min. / 100,00 €

Celični obnovitveni kompleks učinkovin v
izdelkih, ki je kombiniran z hialuronom, deluje
zelo učinkovito na vlaženje kože in kot lovilec
prostih radikalov. Vse to bo pomladilo vašo kožo.
Na naraven in izjemno učinkovit način bodo
vaše gubice zglajene, regeneriralo in navlažilo
se bo vaše vezivno tkivo. Učinek pomlajevanja z
dolgotrajnim učinkom, ki je viden takoj!
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Hidratantni tretma obraza
s svežo aloe vero

60 min. / 75,00 €

Visok delež čistega soka bio aloe vere in posebej
skrbno izbrane dragocene rastline in njihova olja
dajejo blagodejen občutek na koži ter poskrbijo
za večjo navlaženost kože. Primeren za suho
kožo, ki je potrebna vlage ter za mladostno kožo.
Rohini nega obraza

80 min. / 140,00 €

Združuje naravo in luksuz na najvišjem
nivoju. Pomlajevalni in obnovitveni kompleks
rastlinskega izvora daje celicam pomembne
impulze za regeneracijo in nastanek novih,
mladih celic.
Naravna moška nega

60 min. / 70,00 €
90 min. / 85,00 €

Popolna negovalna in regeneracijska nega v
enem. Obnavlja celice in ima naravni zaščitni
filter. Aloe Vera sok, izvleček brusnice, olje
grozdnih pečk in naravna hialuronska kislina
kožo intenzivno navlažijo, negujejo, ščitijo in
regenerirajo. Nega deluje protivnetno in pomiri
razdraženo kožo.

SPA ARMONIA CENIK STORITEV

Nega obraza Guinot
Inovativni postopki za obraz in telo ter visokotehnološki in učinkoviti
proizvodi brez parabenov, brez GSO in brez testiranj na živalih.
Hydradermie Double Ionisation 60 min. / 75,00 €

Eye Logic Lift

Hydradermie je celostni obrazni postopek,
primeren za vsa stanja kože. Nega vključuje več
funkcij: DVOJNA IONIZACIJA pri kateri se vnašajo
aktivne učinkovine proti staranju, pigmentnim
madežem ter za krepitev kapilarnih sten, hkrati
pa pospešimo mikrocirkulacijo in globinsko
očistimo kožo. OKSIGENACIJA pri kateri s
pomočjo visoke frekvence delujemo antiseptično
in antialergijsko ter celicam dovajamo kisik in
energijo. STIMULATIVNA LIFTING MASAŽA z
aktivno kremo za učvrščevanje in aktivacijo celic
ter posebno masažno tehniko koži dodamo sijaj
in zdrav, sijoč videz.

Celostna obnova predela okrog oči in čela,
kjer istočasno delujemo proti znakom staranja
(gubice okrog oči in med obrvmi) in utrujenosti
okrog oči (očesne vrečice in podočnjaki). Že
po 60 minutah bo vaša koža okrog oči napeta,
sveža, spočita, globina gub bo očitno manjša,
nekatere manjše gubice pa celo izginejo.

Hydradermie Lift Serum

60 min. / 85,00 €

Nega s takojšnim učinkom liftinga. Pri tem
postopku najprej s pomočjo limfne drenaže
odpravljamo odpadne snovi in tekočino, s čimer
izboljšamo celično presnovo, nato pa sledi
usmerjena stimulacija, ki spodbudi mišično
delovanje. Mišice se napnejo in naravno učvrstijo
poteze obraza, globina gub se zmanjša, koža
postane napeta in čvrsta.

Hydraclean

60 min. / 60,00 €

60 min. / 75,00 €

Aparaturna topolotna tehnologija za globinsko
čiščenje obraza. Ekskluzivni postopek za
globinsko vlaženje vseh vrst kože in/ali čiščenje
nečiste kože. Po le enem tretmaju koža zadiha,
nivo vlage v koži se poveča, razvoj ogrcev pa se
zmanjša.
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ROČNE NEGE GUINOT
Age Summum

50 min. / 85,00 €

Prestižni anti-age postopek za obraz in vrat, kjer
v eni uri regeneriramo, učvrstimo in globinsko
nahranimo kožo obraza. Z dvojnim pilingom
odstranimo odmrle celice povrhnjice ter
pospešimo mikrocerkulacijo in zgladimo manjše
gubice na obrazu. Nato vmasiramo intenzivni
anti-ageing serum s hialuronsko kislino in čistim
vitaminom C, ki stimulira celično obnovo. Sledi
posebna lifting masaža, s katero učvrstimo
podporna vlakna. Nego zaključimo z aktivno
masko s pro-kolagenom, ki koži daje sijaj in jo
pomlajuje.
Lift Summum

60 min. / 95,00 €

Intenzivni anti-age ročni postopek, kjer
povečamo imunost celic, ki skrbijo za tvorbo
kolagena in elastina. Rezultat je čvrstost,
napetost, sijaj, zglajene gubice in pomlajen
videz.

HYDRADERMIE DELUXE NEGE
Hydradermie deluxe

90 min. / 125,00 €

hydradermie dvojna ionizacija in lifting
Hydradermie deluxe
in eye logic
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100 min. / 180,00 €

Hydrapeeling nega

60 min. / 85,00 €

Intenzivni, all-in-one, kislinski tretma za
glajenje gub, pomlajevanje, vlaženje, svetlenje
pigmentnih madežev. Koža je po postopku
napeta, regenerirana, gube so manjše,
pigmentacija manj vidna. Postopek se lahko
izvaja samostojno ali glede na potrebe in stanje
kože v kombinaciji z drugimi posotpki Guinot.
Detoxygen

50 min. / 85,00 €

Pri negi odstranimo odmrle celice.
Detoksikacijska maska, ki vsebuje zeleno glino
deluje kot magnet na strupe in jih odpravlja iz
kože. Nego zaključimo s posebno masažo, ki
stimulira mikrocirkulacijo in celično dihanje.

SPA ARMONIA CENIK STORITEV

NEGA OBRAZA
Ultrazvočna terapija obraza

20 min. / 25,00 €

Ultrazvočno valovanje je zelo uspešno pri
odstranjevanju malih gubic, pri utrujeni koži
ter za tonizacijo veznega tkiva in za vnašanje
hranilnih substanc globoko v podkožje.
Priporočamo za lifting obraza, tonizacijo in
drenažo.

Oblikovanje obrvi

9,00 €

Barvanje obrvi

9,00 €

Barvanje trepalnic

9,00 €

Čokoladna obloga
z masažo obraza

40 min. / 40,00 €

NEGE TELESA
Vitaminski peeling telesa

20 min. / 25,00 €

S krožnimi gibi odstranimo odmrle celice
povrhnjice in pospešimo cirkulacijo. Koža
postane gladka, sveža in lažje zadiha.

Namenjena za nego suhe, utrujene in izčrpane
kože. Kožo nahrani in zaščiti pred staranjem in ji
prinaša vlago ter visoko vredna hranila.

Body relax

Mineralna blatna obloga
z masažo obraza

60 min. / 65,00 €

S krožnimi gibi odstranimo odmrle celice
na povrhnjici in pospešimo cirkulacijo, nato
sledi sprostitvena masaža celotnega telesa z
aromatičnimi olji. Nega je idealna za razvajanje
in sprostitev telesa in duha.
Obloga iz morskih alg
z masažo obraza

40 min. / 40,00 €

Mineralna blatna obloga ima naravno moč
čiščenja in močan terapevtski učinek na kožo,
telo ter kosti. S to oblogo telo razstrupimo in
upočasnimo proces staranja kože ter z masažo
obraza zmanjšamo stres in napetost.		

40 min. / 40,00 €

Obloga iz alg učvrsti in oblikuje telo, zmanjša
maščobne obloge in razstruplja. V anticelulitnih
in shujševalnih programih je obloga iz alg
nepogrešljiva. Masaža obraza med oblogo pa
poskrbi za popolno sprostitev.
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ANTICELULITNE NEGE IN
OBLIKOVANJE TELESA
Detox masaža celega telesa
z gelom iz svežega
lista aloe vere

60 min. / 70,00 €

Techni Minceur

60 min. / 60,00 €

Deležni boste masaže in nege celega telesa z
ekskluzivnimi olji iz posebej učinkovitih rastlin,
zdravilne zemlje iz Maroka, polne mineralov
in enkratnim gelom iz svežega lista bio aloe
vere. Vse to bo aktiviralo limfo, razstrupilo telo,
zmanjšalo celulit in vidno okrepilo vezivno tkivo
ter žile. Izboljšala se bo elastičnost in napetost
vaše kože.

Multifunkcionalni povoji proti celulitu ali za
učvrščevanje postave, kjer so učinki vidni že po
enem postopku, je edinstvena ročna nega za
oblikovanje postave. Izvlečki losjonov s katerimi
so prepojeni povoji, ki delujejo v globino, so 100%
naravni in prav takšen je postopek, 100% naraven
- ročen. Pri uporabi obeh vrst povojev se pojavi
izrazit drenažni učinek (intenzivno izločanje vode
ter zaostalih toksinov iz telesa) ter izboljšanje
prekrvavitve.

Aromatic Corps Minceur

Techni Minceur

60 min. / 70,00 €

Aromatic Corps je 60-minutni anticelulitni
tretma, pri katerem s posebnimi tehnikami
iz telesa odpravljamo toksine. Pri tretmaju
uporabljamo specifično anti-celulitno eterično
olje in savna masko z zelenim čajem, ki
pomaga pri hidrataciji, ponovno čvrsti in gladki
koži. Učinki tretmaja so učvrščeno tkivo in
napeta, gladka koža, očitno manj viden celulit
ter odplavljena odvečna tekočina. Slednje
dosežemo z ekskluzivno Guniot masažno
tehniko proti celulitu, kjer uporabljamo
detoksifikacijsko masažno olje.
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80 min. / 85,00 €

povoji in anticelulitna masaža
Anticelulitna masaža

20 min. / 30,00 €

Masaža spodbudi odvajanje odpadnih snovi
iz telesa, povečata se prekrvavitev kože in
elastičnost vlaken.

SPA ARMONIA CENIK STORITEV

NOGE IN ROKE
Spa pedikura

50 min. / 40,00 €

Poleg pedikure vključuje posebno osvežilno
kopel za vitalnost, piling nog in masažo nog
z zeliščnim balzamom. Pedikuro zaključimo
s parafinsko oblogo, po kateri bo koža nog
neverjetno napeta, mehka in gladka.
Gelish pedikura

60 min. / 50,00 €

Naravna manikira
z lakiranjem

40 min. / 30,00 €

Obloga dlani ali stopal
s parafinskim voskom

20 min. / 15,00 €

Privoščite svojim rokam in nogam oblogo
dlani in stopal s parafinskim voskom, ki kožo
globinsko očisti, jo navlaži in nahrani. Roke in
noge bodo po negi mehke, gladke in napete.
Priporočamo pri težavah z revmatičnimi
obolenji in v zimskem času, ko so predvsem roke
izpostavljene mrazu.

Negovane roke so znak urejenosti in lepote.
Manikira zajema ureditev nohtov in obnohtne
kožice, nanos negovalne kreme in lakiranje.
Francoska manikira

50 min. / 35,00 €

Manikira zajema ureditev nohtov in obnohtne
kožice, nanos negovalne kreme in francosko
lakiranje.
Gelish manikura

60 min. / 45,00 €

Gelish lakiranje nog

35,00 €

Gelish odstranejvanje

15,00 €
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DEPILACIJA
Nov inovativen način depilacije, ki je prijazna
do kože. Ne povzroča alergij saj je rastlinskega
izvora. Poskrbi za dolgotrajen učinek gladke
kože brez lomljenja in vraščanja dlačic.
Depilacija brčice

12,00 €

Depilacija brčice + brada

15,00 €

Depilacija pazduhe

15,00 €

Depilacija roke cele

27,00 €

Depilacija roke do komolca

22,00 €

Depilacija hrbet

34,00 €

Depilacija prsi

34,00 €

Depilacija cele noge

30,00 €

Depilacija noge do kolen

20,00 €

Depilacija bikini

20,00 €
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PROGRAMI ZA
BODOČE MAMICE
Razvajanje za bodoče mamice 60 min. / 65,00 €
po Olimsko

MINI KOTIČEK
ZA NAŠE NAJMLAJŠE
Masaža s čokolado

30 min. / 35,00 €

Masaža z aromatičnimi olji

20 min. / 25,00 €

Mini manikira

Masaža obraza

20,00 €

20 min. / 20,00 €

SPA ARMONIA CENIK STORITEV

RAZVAJAJTA
SE SKUPAJ
Romantično razvajanje

WELLNESS
PAKETI
120 min. / 175,00 €

Romantična kopel v dvoje,
masaža Olimia zanj in masaža Vitae zanjo
Romantika v soju sveč

100 min. / 135,00 €

Romantična kopel v dvoje,
40-minutna sprostitvena masaža zanjo in zanj
Romantična kopel v dvoje

60 min. / 55,00 €

romantična kopel v dvoje s penino in čokolado

Sprostitev v trenutku

90 min. / 100,00 €

Body relax in sprostitvena masaža stopal.
Wellness zanj

140 min. / 165,00 €

Masaža Vitae, hidratantni tretman s svežo aloe
vero in refleksna masaža stopal.
Razstrupljanje

140 min. / 165,00 €

Piling telesa, detox masaža celega telesa
s svežimi listi aloa vere, obloga iz alg in
anticelulitna masaža
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SPA ARMONIA CENIK STORITEV
REZERVACIJA STORITEV
Svetujemo vam, da storitev v Wellness centru
Spa Armonia 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 Wellness center Spa Armonia
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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