
Dežela prijaznih ljudi in zdravilnih vrelcev ...



Izvor bogastva panonskih termalnih voda ...



Od panonskega morja do zdravilnih vrelcev
Davno tega je Ptujsko polje, Pomurje, del Goričkega in Slovenskih goric prekrivalo Panon-

sko morje. Skozi čas je morje postajalo vse manj slano in se je osuševalo, najdlje je vztrajalo 

v najnižjih predelih Panonske nižine, kjer se je zadržalo v obliki plitvih sladkovodnih jezer in 

z lokvanji obraslih močvirij ter zapustilo usedline s fosili sladkovodnih polžev. Panonsko 

morje je deželi podarilo bogato dediščino: nahajališča nafte, zemeljskega plina, premoga, 

soli in − danes najpomembnejše, termalne vode. Vse posamezne terme, združene v sklopu 

Panonskih term, imajo vodo z dokazanimi in priznanimi zdravilnimi učinkovinami.

Termalne vrelce, skrite globoko v osrčju zemlje, so odkrili iskalci nafte slučajno, 

sredi prejšnjega stoletja. Namesto črnega zlata so odkrili termalne vrelce in hitro spo-

znali zdravilno moč termalne vode. Nedolgo za tem so blagodejne učinke vode 

na počutje in zdravje ljudi potrdili tudi strokovnjaki. Tako je poleg mineralne vode 

iz Radencev, katere zdravilnost je bila že dolgo znana po vsem svetu in so jo pili celo 

na dunajskem dvoru in v Vatikanu, Panonska nižina zaslovela tudi po zdravilnih ter-

malnih vrelcih.

Termalne vode se med seboj razlikujejo po fizikalnih in kemijskih lastnostih, geološkem 

nastanku ter po temperaturi. Na območju Panonskih term voda privre na površje s tem-

peraturo od 32 °C pa vse do 72 °C. Kombinacija vseh lastnosti daje vodi njeno zdravilnost. 

Termalne vode zdravijo različne bolezni in imajo različen blagodejni učinek na telo in duha.  

Črna termalna voda iz Moravskih Toplic je po sestavi hipertonična, hipertermalna, natrijev 

klorid karbonatna. Pomaga pri revmatskih boleznih, po poškodbah in operacijah gibalnega 

sistema, neinfekcijskih kožnih boleznih in obolenjih pljuč.

Parafinska voda iz Lendave ima poleg različnih zdravilnih učinkov tudi izredno ugod-

ne farmakološke učinke na kožo. Ptujska voda pomaga pri zdravljenju in rehabilitaciji 

revmatičnih in degenerativnih obolenj, poškodbah gibalnega sistema in pri nevroloških 

boleznih. V Radencih imajo poleg zdravilne termalne vode, ki učinkovito zdravi bo-

lezni srca in ožilja, obolenja ledvic in sečnih poti, bolezni presnove, revmatska obolenja 

in odpravlja motnje gibalnega sistema, tudi dobro poznano mineralno vodo. Banovska 

zdravilna termomineralna voda s fluoridom se uporablja pri zdravljenju poškodb in 

pooperacijskih stanj po posegih na okostju, sklepih in mišičju.



Čari panonske 

narave in lepota  

starodavnih mest ...

Panonske terme so doma v severovzhodnem delu Slovenije. 

Nahajajo se na ravnicah Panonske nižine, Podravja in Pomurja, 

obdanih z vinorodnimi griči Goričkega in Slovenskih goric.  

V teh krajih ljudje že od nekdaj živijo v sozvočju z naravo.  

Vedno so iz nje jemali le tisto, kar so potrebovali, in narava jih je 

zato bogato obdarila.

V deželi Panonskih term  

boste lahko uživali v 

neokrnjenih kotičkih  

prelepe narave, se sprostili  

in si nabrali novih moči.

Prekmursko ravnico so si za svoj življenjski prostor izbrale bele štorklje, ki se vsako  

pomlad vrnejo v svoja gnezda. Ravnica nudi zavetje številnim redkim živalskim in rast-

linskim vrstam. Edinstven je nedotaknjeni gozd Murske šume. Tam se še danes lahko  

odpeljete na drugo stran Mure z brodom in si kupite moko v katerem od mlinov na Muri.

Neskončna žitna, koruzna, sončnična in druga polja 

prekrivajo skoraj vsak delček rodovitne nižine, bližnje  

gorice pa so poraščene z vinogradi in sadovnjaki.

Obiščite Ptuj, eno najstarejših srednje-

evropskih mest, in začutite njegov utrip. 

Nad srednjeveškim mestnim jedrom bdi 

mogočen grad, nedaleč stran so Ptujska 

gora s čudovito gotsko romarsko cerkvijo 

ter baročna dvorca.

V deželi Panonskih term se nahaja tudi 

eden najstarejših kulturnih spomenikov 

v Sloveniji, romanska rotunda iz prve pol-

ovice 13. stoletja.



Dežela Panonskih term – edinstveno sozvočje narave in ljudi ...



Iz tradicionalnih panonskih hiš  
odseva duša prijaznih ljudi ...



Tukaj živijo prijazni in gostoljubni ljudje 
in srečanje z njimi je prijetno doživetje.

V ljudskih običajih se kaže raznolikost 

pokrajine in bogastvo tradicije. Lep spomin 

na vaša doživetja je lectovo srce, tradicionalno 

darilo, znak pozornosti in ljubezni, ki sta 

značilni za te kraje.

Čari žlahtne kapljice 
in okusi Prekmurja, 
Prlekije in Ptuja

Tu so ljudje ponosni na svojo zgo-

dovino in skrbijo za oživljanje 

starih običajev, nekatere stare 

šege in navade pa prilagajajo so-

dobnemu načinu življenja. Priča 

nekdanjih časov so značilne pa-

nonske kmečke hiše, grajene iz 

naravnih materialov.

Najbolj znane prireditve so gostüvanje, mar-

tinovanje, trgatev in kožühanje, postavljanje klo-

potca in prekmurske koline. Nepozabno doživetje 

je tudi ogled ptujskega kurentovanja, kjer pustne 

maske, ki žive le tukaj, pomagajo odgnati zimo in v 

deželo prinesejo pomlad.

Vinsko trto prebivalci teh krajev obdelujejo že od davnine in tukajšnja vina slovijo kot 

izredno kakovostna. Številne vinske ceste so vključene v turistično ponudbo in vas  

vodijo k pokušini žlahtne kapljice, ki izvrstno dopolnjuje bogate okuse domačih specialitet.  

Najznamenitejše prekmurske in prleške jedi so  

bograč, meso iz tünke, bujta repa, ajdova pogača, krapci 

in seveda prekmurska gibanica. Doživetje meščanske 

pojedine pričara piščanec po ptujsko, puran z mlinci, 

gobova juha z ajdovimi žganci in različne potice.



Neokrnjena narava vas 
vabi k raziskovanju ...
Raznolika pokrajina je nepozabno doživetje 

za vse, ki obiščejo Panonske terme.

Za tiste, ki želite nekaj prostega časa preživeti aktivno  

in spoznati okolico, so organizirane različne dejavnosti  

in izleti. Skrite kotičke pa lahko odkrivate tudi sami.

Med vožnjo s kanujem boste spoznali rečni svet in jezera, na Ptujskem jezeru se lahko  

preizkusite tudi v jadranju. Posebno doživetje je prečkanje Mure na tradicionalnem brodu.

Sprehod ali kolesarski izlet po označenih 

kolesarskih poteh, speljanih po ravnicah, med 

vinogradi, griči in idiličnimi panonskimi vasmi, 

vam bo pustil prijetne vtise.

Terenska ježa po jasah in obronkih gričev, čar 

vožnje s kočijo in ogled kasaških dirk privabljajo 

številne turiste.

Za tiste malo bolj pogumne bo panoramski polet z balo-

nom ali športnim letalom pravo doživetje svobode.

Uživate lahko v lovu, ribolovu in gobarjenju, ki so po-

vezani z izvrstno kulinarično dediščino.

In ko boste pri raziskovanju okolice odkrili kotiček, ki vas 

bo očaral, vas narava vabi, da se za trenutek ustavite in svoj 

izlet zaokrožite s piknikom.



Poživitev telesa in duha s športnimi aktivnostmi ...



Zamah s štorkljami ...



Na lepo urejenih  
igriščih za golf  
lahko začnete od  
začetka, izboljšate 
igro, pokažete  
svoje znanje ali pa preprosto uživate.

Sodobni popotniki, 

ki želijo v naravi 

odpraviti vsakodnevni 

stres, se bodo na 

zelenicah aktivno 

sprostili.

Igrišče Golf Livada s svojimi negovanimi zelenimi površinami kot naravni park obdaja Terme 3000. 

Razteza se na več kot 50 hektarih površin in igralcem zagotavlja veliko užitka pri igri. Eden posebnih 

izzivov je luknja št. 9 – par 5, dolga skoraj 600 metrov. In le nekaj korakov od zelenic je gostom na 

voljo celovita ponudba priznanega turističnega središča.

V neposredni bližini Term Ptuj in le stre-

ljaj od starega mestnega jedra leži eno naj-

bolj urejenih igrišč v Sloveniji − Igrišče za 

golf Ptuj. Raznolik teren z večjim številom 

vodnih ovir se razprostira na več kot 50 

hektarih. Zaradi ohranjenega prvotnega 

rastlinstva igrišče nudi zavetje številnim  

živalskim vrstam, kar igralcem omogoča 

posebno doživetje narave.

Za prijeten 
konec dneva

V številnih restavracijah Panonskih term, okoliških do-

mačih gostilnah in vinotočih lahko uživate ob dobrotah 

domače kulinarike in izvrstnih vinih. 

Spretnost in srečo lahko 

preizkusite v igralnici, kjer 

vam je v prijetnem okolju 

na voljo več iger na srečo. 

Poskrbeli bomo, da se boste 

zabavali, in kdo ve, morda se 

vam nasmehne sreča in bo 

to vaša noč.



Prepustite se valovom Panonskega morja

Potopite se v objem vodne svežine in se prepustite njenim 

blagodejnim učinkom. Naj vas sprosti, poživi, napolni z 

zdravjem ali vam omogoči razposajeno igro med vodnimi 

kapljicami.

S 15.000 m2 vodnih površin, ki nudijo najrazličnejše 

oblike vodnega razvajanja in igre, so Panonske terme pravi 

svet vodnih doživetij. Prepustite se jim v zunanjih in 

notranjih bazenih, bazenih za skoke v vodo, bazenih  

s plavalnimi stezami, odprtih in zaprtih toboganih  

z vizualnimi učinki, vodnimi drčami in prostim padom.

Posebni masažni bazeni s toplimi vrelci so namenjeni sprostit-

vi, bazen za knajpanje pa vas bo poživil. Prijetno doživetje je 

nočno plavanje ob soju podvodnih luči.

Posebne užitke v bazenih s termomineralno ali navadno vodo nudijo 

brzice, gejziri, slapovi in vodni tokovi, na voljo so hidrozračni ležalni-

ki. Ob glasbi se lahko razgibate pri vodni aerobiki.

Otroci imajo poleg 

naštetega tudi 

bazene z navadno 

ogrevano vodo, ki 

so namenjeni samo 

njim.

V termalnih parkih  

in bazenih Panonskih 

term je bogastvo 

zdravilnih voda.



Potopite se v svet vodnih užitkov ...



Zavetje sprostitve ...



Centri zdravja 
in sprostitve

vabijo v svoje 
zavetje.

Lepotni in sprostitveni programi ter programi  

za nego telesa združujejo starodavne modrosti  

z najsodobnejšimi dognanji in vrhunsko nego.

Zdravje iz globin
Panonskega morja

Blagodejne termomineralne kope-

li vas bodo sprostile in pomladile. 

Edinstveni učinki zdravijo širok 

spekter različnih težav. 

Med klasičnimi in alternativnimi 

zdravstvenimi programi vam bo naše 

strokovno osebje izbralo pravega.

Sprostitev in lepota
Finske, turške, infrardeče in zeliščne savne, tepidarij in tilarij – savna na prostem, več vrst 

masaže ... Prepustite se strokovnjakom ajurvedskega centra, kjer vam nudijo indijske ajur-

vedske masaže in prehrano. Doživite lahko tudi izredne učinke terapije s kamni. Sonce vas 

bo objelo s sončno prho ali v solariju. V Termah so tudi lepotni centri in frizerski saloni.

Malo je zdravilišč, ki lahko v svoje programe 

vključijo toliko naravnih danosti: mineralno in 

termomineralno vodo, sladkovodno blato in bla-

go podnebje. Prepustite se termalni krepitvi tele-

sa in duha ter občutite razkošje sprostitve.



Panonske terme nudijo več kot ...

15.000 m2 vodnih površin

1000 km kolesarskih poti

Za vse, ki želijo preživeti aktivne počitnice in spoznati lepoto 

sončnih gričev, vinogradov, rečnih obrežij in rodovitnih polj. 

Vabljeni na brezskrbno kolesarjenje po dobro urejenih poteh.

Razkošje vodnih užitkov v deželi ter-

momineralnih vrelcev. Zunanji in 

notranji bazeni, bazeni za sprostitev, 

bazeni s plavalnimi stezami, bazeni 

za skoke v vodo, vodne reke, bazeni z 

valovi, otroški bazeni ...

1800 m toboganskih doživetij na odpr-

tih in zaprtih toboganih z vizualnimi 

učinki, vodnimi drčami, hitrimi reka-

mi in prostim padom.

Za nepozabne golfske 

užitke na neskončnih pa-

nonskih zelenicah in kra-

ljevsko igro pod grajskim 

obzidjem.

36 jamic

26 toboganov



2500 postelj

300 različnih storitev za zdravje, le-

poto in dobro počutje: različne ma-

saže, terapije s kamni, fango kopeli, 

kopeli zdravilnih voda ...

Prvovrstno udobje in sprostitev v 

objemu neokrnjene narave. Kako-

vostna nastanitev v hotelih, apart-

majih, bungalovih in kampih – za 

vse starosti in okuse.

900 sedežev

Za vaša poslovna srečanja, kon-

grese in seminarje v udobnih, 

svetlih, zračnih in vrhunsko 

opremljenih prostorih – za 

prijazno poslovnost.

21 savn

Spoznajte kulturo savne, za 

sprostitev misli in lepoto 

telesa.

Svet savn: finske, turške, in-

frardeče, zeliščne savne, te-

pidarij in tilarij.

200 spretnih rok

Doživetje dobrega počutja ...



Terme 3000 – 
razkošje doživetij ...

Terme 3000 – Moravske Toplice imajo največ vodnih površin ter 

najširšo ponudbo namestitev in aktivnosti. Njihova posebnost je 

edinstvena črna termalna voda s specifičnimi zdravilnimi učinki.

Svet vodnih doživetij

5.000 m2 vodnih površin, 22 bazenov s termomineralno in ogrevano navadno vodo, s tempe-

raturo od 30 do 38 °C. Atraktivni vodni programi: tobogani z zvočnimi in vizualnimi učinki, 

divja reka, slapovi, gejzirji, brzice, savne, posebna termalna riviera za najmlajše, ugodje miru 

ob hotelskih bazenih, doživetje vodnih atrakcij v termalni rivieri – v zunanjih in notranjih 

bazenih, pozimi ali poleti, za vse generacije.

Namestitev

Razkošje štirih zvezdic vam ponujata hotela Ajda**** in Ter-

mal****, kjer boste lahko uživali v miru hotelskih bazenov. 

Hoteli so s hodnikom povezani s centrom zdravja in sprosti-

tve Thermalium. S slamo krite hiške Turističnega naselja*** 

pričarajo domačnost  pokrajine ob Muri, apartmajsko nase-

lje »Prekmurska vas«**** pa je miren in udoben kotiček v ne-

posredni bližini kopališkega kompleksa Terme 3000. Lahko 

pa tudi kampirate v termalnem kampu, ki je odprt vse leto.

Prosti čas in rekreacija

Dragocene trenutke prostega časa vse več ljudi želi preživeti aktivno, za kar je v 

Termah veliko možnosti: Golf igrišče Livada je v neposredni bližini bazenov in 

hotelov in obkroža kompleks. Športni park: 

tenis, odbojka, rokomet, košarka, nogomet, 

badminton … Kondicijo lahko nabirate na 

trim stezi ali s t. i. nordic walkingom. Na iz-

let čez prekmursko ravnico in blago gorič-

ko gričevje se lahko podate s kolesi. Odpravite se lahko na izlet 

po vinski cesti s pokušnjo vin in domačih dobrot, ogledate si 

lahko domačo lončarsko obrt ali katero od številnih kulturnoz-

godovinskih znamenitosti.

Zdravje in sprostitev

Thermalium – novi center sprostitve, zdravja in lepote. Klasič-

ne in alternativne terapije, kot je na primer akupunktura, in na-

ravni dejavniki, na primer edinstvena »črna« termomineralna 

voda in naravni peloid, pomagajo pri zdravljenju revmatskih 

obolenj, bolezni dihal in kože ter rehabilitaciji po poškodbah 

in operacijah na lokomotornem sistemu.

Ajurveda, terapija s kamni, tajske in havajske masaže in drugo 

so programi s pridihom in izkušnjami Daljnega vzhoda in sku-

paj z bogato ponudbo masažnih kopeli v naravni termomine-

ralni vodi omogočajo doživetje popolne sprostitve.
Podrobnejše informacije lahko dobite v katalogu  

Term 3000 ali na spletni strani www.terme3000.si

Prvi in edini 5* hotel v Evropi z več kot 100 izviri zdravja in 

lepote LIVADA PRESTIGE



Terme Radenci –
v kraljestvu treh src ...

Terme Radenci so sodobne in privlačne toplice z več 

kot 120-letno zdraviliško tradicijo in izviri svetovno 

znane mineralne vode Radenska – tri srca.

So eden redkih zdraviliških krajev v Evropi s šti-

rimi naravnimi zdravilnimi dejavniki: mineralno 

in termalno vodo, zdravilnim blatom in blagim 

podnebjem.

Wellness

Sodobni center zdravja in sprostitve z različnimi 

terapijami, masažami, sproščanjem in lepotnimi 

storitvami. Posebnost je Ajurveda center, kjer 

boste z masažami in prehrano doživeli modrost 

starodavne indijske vede.

Zdravje

Naravni zdravilni dejavniki, dolgoletna zdraviliška tradicija, odlično 

zdravstveno osebje in sodobna oprema so osnova za široko paleto 

zdravstvenih in preventivnih programov, zlasti za srčno-žilna in rev-

matska obolenja, presnovne bolezni, obolenja ledvic in sečnih poti 

ter motnje gibalnega sistema. Terme Radenci so znane tudi po mene-

džerskih programih in drugih programih za izboljšanje počutja.

Prosti čas in rekreacija

Za aktiven oddih je na voljo teniški center z dvorano, fitnes center, minigolf, odbojka na mivki, v 

bližini sta igrišči za golf. Zdraviliški park vabi na prijetne sprehode, neokrnjena narava  je odlič-

na za kolesarjenje in izlete. Številne vinske 

ceste odkrivajo bogato zgodovino in izvrst-

nost domače žlahtne kapljice.

Svet vodnih užitkov

Poleg zdravja je izvrstno poskrbljeno tudi za vaše dobro 

počutje. Na 1.460 m2 vodnih površin, s temperaturo vode 

28−36 °C lahko v desetih bazenih uživate v slapovih, fon-

tanah in valovih, na voljo so whirpooli, bazen za kneip-

pove kopeli, otroški bazeni. V zunanjem delu so urejene 

velike travnate površine za počitek ter posebna terasa za 

nudiste. V zdraviliškem parku je tudi letni bazen.

Podrobnejše informacije lahko dobite v 

katalogu Term Radenci ali na spletni strani 

www.terme-radenci.si

Namestitev

Vljudno vabljeni v hotele Radin****, Izvir****, Miral*** in Terapija**. 

Vsi hoteli so s hodniki povezani s kopališkim kompleksom in centrom 

za zdravje in sprostitev.



Terme Ptuj – v naročju  
Rimljanov in graščakov ...
Terme Ptuj so eno najmlajših in najsodobnejših zdravilišč v Sloveniji,  

ki se lahko pohvalijo s slovesom najstarejšega slovenskega mesta.

Ogledi znamenitosti

Ogledi številnih kulturnozgodovinskih znamenitosti in sprehodi skozi naravne lepote mesta in njego-

ve okolice so pravo doživetje, ki ga lahko zaokrožite s pokušanjem izvrstnih ptujskih jedi in vin.

Namestitev

Gosti so nastanjeni v prijetnem okolju turističnega naselja apartmajev***  in bungalovov***, od jeseni 

2007 jih bodo razvajali v novem hotelu**** z 250 posteljami, wellness centrom in sodobno urejenimi 

seminarskimi prostori. Za narave željne je na voljo z zelenjem obdan in  urejen kamp **** ,  ki je odprt 

vse leto in možnost najema počitniških hišic z opremo, ki jo potrebujete za oddih (opremljena kuhi-

nja, posteljnina, brisače).

Vodno bogastvo

Termalni park ima 4.000 m2 vodnih površin z zdra-

vilno nizkomineralno termalno vodo. V dvanajstih 

bazenih s plavalnimi stezami, valovi, tobogani, 

podvodnimi masažami, whirlpooli ter počasno 

reko vam ni nikoli dolgčas. Termalni park slovi po 

največjem toboganu v Sloveniji.

Prosti čas in rekeracija

V Termah nudimo fitnes, igrišča za tenis in odbojko na mivki, minigolf, balinanje. V okolici so urejene sprehajalne 

in kolesarske poti, organizirani so poleti s toplozračnim balonom in ježa. Na voljo je tudi izvrstno igrišče za golf.

Wellness

Za sprostitev so na voljo finska, turška in aroma savna, raznovrstne ročne 

in podvodne masaže, kopeli, parafinske obloge in različne terapije.

Podrobnejše informacije lahko dobite v katalogu Term Ptuj 

ali na spletni strani www.terme-ptuj.si



Terme Lendava, kraj kjer 
narava ne skopari ...
Terme Lendava je narava obogatila z izredno redko zdravilno vodo,  

ki ugodno vpliva na kožo, ter edinstveno naravo Lendavskih goric.

Nastanitev

Nastanitev nudimo v hotelu Lipa***, ki je idealna rešitev za vse, ki si želijo 

celotne ponudbe pod eno streho, hotelu Elizabeta****, ki ponuja razkošje 

za poslovneže in je pravo mesto za organizacijo seminarjev ter izobraže-

vanj, apartmajskem naselju Lipov gaj***, ki se je razvil v raj za družine ter 

avtokampu Lipa***, kjer imajo gosti na skupnem dvorišču neomejene mož-

nosti kopanja, wellnessa in preživljanja prostega časa.

Prosti čas in rekreacija

V sodobnem kompleksu so igrišča za odbojko na mivki in košarko, v neposredni bližini pa še za 

nogomet in tenis. Na voljo Vam je najem koles ter možnosti za jahanje, ribolov in lov. Moderni 

športni objekti v bližini omogočajo izvedbo športnih priprav ekip najvišjega ranga.

Terme Lendava so zanimiva izhodiščna točka za potepanja po bliž-

nji okolici, kjer vas bodo navdušile krajinske posebnosti - Lendav-

ske gorice s številnimi sprehajalnimi potmi in vinotoči, kolesarske 

poti po prekmurski ravnici in sosednjih deželah ter kulturno-zgo-

dovinske znamenitosti Lendave in Pomurja.

Svet zdravilnih voda

Lendavska voda sodi med fosilne naftne vode in vsebuje ve-

liko parafina. Po tem se bistveno loči od drugih zdravilnih 

termalnih vod v tem delu Evrope. Gostom so na voljo zuna-

nji in pokriti bazeni s termomineralno vodo, poletni olim-

pijski plavalni in otroški bazen. Izkoristite lahko možnost 

hidroterapije, fizioterapije, vodne gimnastike, podvodne 

masaže ter kinezioterapije.

Wellness in zdravstvene storitve

Različne vrste masaž, aromaterapija, savne, solarij, wellness programi in fitnes studio. 

Kot zdravilišče vam omogočamo popolno ponudbo zdravstvenih storitev.

Podrobnejše informacije lahko dobite v katalogu Term Lendava 

ali na spletni strani www.terme-lendava.si



Terme Banovci –
pustite se razvajati

Terme Banovci odlikujeta mir in sproščenost, pri odnosu do gosta so v ospredju do-

mačnost, pozornost in prijaznost.

Zdravilna termalna voda

Termalna voda v Banovcih je priznana za 

zdravljenje bolezni in poškodb okostja, 

sklepov in mišic, na področju ortopedi-

je, travmatologije in revmatologije.

Poleg zdravja Terme Banovci nudijo tudi 

prijetno doživetje s slapovi, tobogani, 

podvodnimi masažami, whirpooli, vrel-

ci, svetlobnimi in zvočnimi efekti.

Svet vodnih užitkov

Vodnim užitkom se lahko prepustite na skoraj 2.000 m2 vodnih površin v treh zunanjih in notranjem bazenu s termalno 

vodo, plavalnem bazenu z navadno vodo, bazenu s toboganom. Poseben bazen imajo otroci, nudisti pa bodo uživali v  no-

vem  termalnem in kneipp bazenu, ki ga krasi nova panonska hiša in spremenjena okolica.

Namestitev

Bivate lahko v hotelu Zeleni gaj***, 

hotelskem naselju Zeleni gaj***, 

nudističnem kampu*** in klasič-

nem kampu**.

Pustite se razvajati

Pri nas skrbimo za dobro počutje starejših, ki iščejo mir in sprostitev.

S tradicijo simpatičnih prireditev in iger (banovski gusarji, banovske čarovnice, detektiv Franček, božični in 

drugi praznični programi) smo pravi kraj za kakovostne družinske počitnice. 

Poživitev za telo in duha

Nove savne (tri finske in turška) imajo prleška imena: protrol, črna kühja, zelhenca in sopot. Koristile vam bodo 

ročne masaže, aromaterapija, tako imenovan body wrapping, zdravilne kopeli …

Podrobnejše informacije lahko dobite v katalogu Term Banovci 

ali na spletni strani www.www.terme-banovci.si.
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Terme 3000 – Moravske Toplice d. d.
Kranjčeva 12, 9226 Moravske Toplice

Telefon: +386 2 512 22 00
Telefax: +386 2 548 16 07
e-mail: info@terme3000.si

www.terme3000.si

Terme Radenci d.o.o.
Zdraviliško naselje 12, 9252 Radenci

Telefon: +386 2 520 10 00
Telefax: + 386 2 520 27 23

e-mail: terme@terme-radenci.si
www.terme-radenci.si

Terme Ptuj, d. o. o.
Pot v toplice 9, 2251 Ptuj

Telefon: + 386 2 74 94 100 
Telefax: +386 2 74 94 520
e-mail: info@terme-ptuj.si

www.terme-ptuj.si

Terme Ptuj, d. o. o.
Pot v toplice 9, 2251 Ptuj

Telefon: + 386 2 74 94 100 
Telefax: +386 2 74 94 520
e-mail: info@terme-ptuj.si

www.terme-ptuj.si

Terme Lendava d. d. 
Tomšičeva 2 a, 9220 Lendava

Telefon: + 386 2 577 41 00
Telefaks: + 386 2 577 44 12

e-mail: terme.lendava@terme-lendava.si
www.terme-lendava.si

Terme Lendava d. d. 
Tomšičeva 2 a, 9220 Lendava

Telefon: + 386 2 577 41 00
Telefaks: + 386 2 577 44 12

e-mail: terme.lendava@terme-lendava.si
www.terme-lendava.si

Terme Banovci
Banovci 1 a, 9241 Veržej

Telefon: +386 2 51 31 400
Telefaks: + 3862 58 71 703

e-mail: terme@terme-banovci.si
www.terme-banovci.si

Terme Banovci
Banovci 1 a, 9241 Veržej

Telefon: +386 2 51 31 400
Telefaks: + 3862 58 71 703

e-mail: terme@terme-banovci.si
www.terme-banovci.si

Dunaj 230 km 
München 480 km  
Zagreb 130 km
Budimpešta 300 km
Gradec 90 km
Ljubljana 190 km
Trst 300 km

Terme po vašem okusu

Dunaj 230 km 
Gradec 90 km
Maribor 60 km
Ljubljana 190 km
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www.panonske-terme.si

www.terme3000.si www.terme-radenci.si www.terme-ptuj.si www.terme-lendava.si www.terme-banovci.si


