
Program: 
• nočitev z zajtrkom
• prost vstop v termalni bazen LOTUS
• prost vstop v savne LOTUS
• prost vstop v fitnes center
• uporaba kopalnega plašča in brisače za kopanje
• prost vstop v Hit Casino Fontana 

• bogat animacijski program (organizirani sprehodi, 
družabne igre, delavnice …) 

• program za duhovno in športno prebujanje: 
»pozdrav jutru«, jutranja gimnastika, 

• vodna gimnastika, aqua aerobika
• brezplačen dostop do brezžičnega interneta
• brezplačno parkirišče pred hotelom

Doplačila po osebi na dan: Turistična taksa: 2,50 €, dvoposteljna soba – ena oseba 30 €, večerja: 15 €, 
ROI SPA (3 ure) 20 €, soba Grand 10 €, enoposteljna soba Superior: 20 €.

2. 7. – 27. 12. 2020

Moja Rogaška
Zdaj je čas za vrelce zdravja, 
sprostitev in mir. PRI BIVANJU 3 ALI VEČ 

NOČI VAM PODARJAMO:
3 urni NAJEM KOLESA IN

3 ure NAJEM PALIC ZA NORDIJSKO HOJO

Vabljeni, da izkoristite 
edinstveno priložnost v 

dvoje, s prijatelji ali znanci 
in doživite nepozaben 

oddih v osrčju 
neokrnjene narave. 
Dobrodošli v deželo 
zdravilnih vrelcev in 
gostoljubnih ljudi.

Cena za osebo v dvoposteljni sobi. DDV vključen v ceno.  Pridružujemo si pravico do spremembe cen in pogojev. Vsi popusti 
so vključeni.

Romatnična večerja 
v À la carte 

restavraciji Kaiser
25 € / osebo

Rogaška Hotels & ROI Medico Spa
Grand hotel Sava****superior 
Hotel Zagreb****

 /gh.sava    /RoiMedicoSpa   /restavracija.kaiser  

 /porocnaPravljicaRogaska       /Rogaska.si

GRAND HOTEL SAVA****sup LUX

NEDELJA - PETEK PETEK - NEDELJA

3 dni / 2 noči dodatni dan 3 dni / 2 noči dodatni dan

Dvoposteljna soba LUX 130 € 65 € 140 € 70 €

GRAND HOTEL SAVA****sup SUPERIOR

Dvoposteljna soba SUP 110 € 55 € 120 € 60 €

INFORMACIJE IN REZERVACIJE: 
Grand Hotel SAVA****Superior & Hotel Zagreb****
Zdraviliški trg 6, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija
03  811 40 00 • info@rogaska.si • www.rogaska.si

Možnost najema zasebne 
SPA sobe z lastno finsko 
savno in jacuzzijem ob 
romantičnem vzdušju 

(sadje, penina …)
60 € / 2 uri!



.

 /gh.sava    /RoiMedicoSpa   /restavracija.kaiser  

 /porocnaPravljicaRogaska       /Rogaska.si

INFORMACIJE IN REZERVACIJE: 
Grand Hotel SAVA****Superior & Hotel Zagreb****
Zdraviliški trg 6, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija
03  811 40 00 • info@rogaska.si • www.rogaska.si

Cas je za 
raziskovanje okolice

Rogaska
• Sprehajalne poti: Janina, Cvetlični hrib, Bellevue, Izletniška,  

Promenada, Tržaški hrib.

• 3 tematske poti: Steklarska, Vodna in Vinska.

• 15 kolesarskih poti 

• Atrakcije v Rogaški: Zdraviliški Park z dvestoletnim paviljonom Tempel, 
pivnica mineralnih voda, Anin Dvor, Steklarna, Kozmetika Afrodita,  
Paviljon Kaktej

• Izleti s turističnim vlakcem

• Pohod na Boč ali Donačko gora

• Sprehod do Treh ribnikov (možnost ribolova)

• Sprehod do Naravovarstvenega centra Sotla 

Rogatec
• Dvorec Strmol (razstava steklarstva, rokodelske delavnice)

• Muzej na prostem

• Konjeništvo


