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MERJENJE SESTAVE 
TELESA IN PREHRANSKO 
SVETOVANJE

PITNA KURA Z 
DONATOM MG

KOPEL PO
LASTNI IZBIRI

VODEN OGLED 
ZDRAVILIŠKEGA JEDRA

• Merjenje količine telesnih tekočin, proteinov, 
mineralov z oceno mineralne kostne gostote ter 
maščob,

• merjenje mase skeletnih mišic, telesnih maščob in telesne teže,
• uravnoteženost telesne gradnje, oceno zdravja in telesne moči, oceno 

telesne pripravljenosti,
• ugotavljanje debelosti oz. prevelikega deleža telesnih maščob,
• merjenje površine maščob, ki obdajajo notranje organe - preveč teh 

maščob predstavlja neodvisen dejavnik tveganja za sladkorno bolezen, 
srčno-žilne bolezni,

• iz izmerjenih parametrov predlaga ustrezne spremembe telesne teže 
in telesne sestave, ki so prilagojeni vsakemu posebej glede na izmerjeno 
konstitucijo,

• v procesu hujšanja, redne telesne aktivnosti - treninga  natančno 
prikaže spremembe in pove, če so postopki pravilni in pomaga pri 
načrtovanju aktivnosti za naprej.

PO POTI ZDRAVJA

1

2

3

4

• Enkratno pitje vode v 
Medical centru Rogaške.

Paket vključuje eno od naslednjih 
kopeli:

• Magnizijeva kopel, 
• mineralna kopel 
• zeliščna kopel.

CENA PAKETA ZNAŠA 85 EUR*

Paket vključuje:
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IZPOSOJA 
KOLESA ZA 3 DNI

OGLED BOBROVEGA 
CENTRA

VODEN OGLED 
ANINEGA DVORA

PO POTI DOŽIVETIJ

2

3

4

Obiščite Bobrov center in se z Bobrom podajte 
na pot nastanka Panonskega morja, prepotujte 
reko Sotlo ter se spoprijateljite z Bobrovimi 
vodnimi prijatelji. Skupaj se bomo sprehodili tudi 
po naravnem in preurejenem vodotoku ter se 
pogovorili o človeškem vplivu na okolje

S sprehodom skozi tematsko obarvane muze-
jske zbirke se obiskovalec lahko v »Steklar-
ski zbirki« seznani z vsemi fazami nastajanja 
kristalnega stekla. Na papir ujet nekoč in danes 
goste vodi skozi spomine po »Grafični zbirki« švic-
arskega mecena Kurta Müllerja. Poseben pečat z 
bogato vsebino predstavlja »Domoznanska zbirka« lokalnega 
ustvarjalca in zbiratelja, znanega tudi pod imenom Nani Pol-
janec. Tukaj boste spoznali zgodovino razvoja Rogaške Slatine 
in okusili pridih svetovljanstva skozi »zbirko podpisov« slavnih 
oseb iz vsega sveta, ki so vsaka na svoj način zaznamovale 
zgodovino.

VODEN OGLED 
STEKLARNE 
ROGAŠKA

Turistična pot Steklarne Rogaška omogoča 
obiskovalcem, da si ogledajo vse faze proizvodnje 
vrhunskega kristalnega stekla – od priprave osnovnih 
surovin, pihanja in oblikovanja stekla, ročnega brušenja in plemenitenja 
izdelkov. S ponosom pokažemo tudi ʻHall of Fameʼ, kjer so razstavljena 
protokolarna darila in pokali, ki jih prejmejo vrhunski športniki, estradniki, 
politiki in eminentne osebnosti.Ogled zaključimo v prodajalni Pegasus 
Rogaška, ki je tudi največji razstavni salon izdelkov Rogaška na svetu.

Paket vključuje:

1
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KOSILO NA 
TURIZMU IN 
PODEŽELJU 
POMONA

CALSKA GORCA – 
DEGUSTACIJA VIN

7

6
Ponudba vključuje:

• Voden ogled vinske kleti
• Degustacija vin

VODEN OGLED 
PAVILJONA 
KAKTEJ

Paviljon kaktej v Cerovcu pod Bočem je občudovanja 
vredna zbirka preko sedem tisoč različnih kaktusov in 
ostalih sočnic iz vsega sveta. Med zbirko je veliko redkih 
vrst, ki ji dajejo še večji pomen. Kot zanimivost omenimo, da je najstarejši 
kaktus Ariocarpus star več kot 60 let, najmanjši kaktus je Blossfeldia, 
katerega trup ne preseže 1 cm v širino in višino. Posebna oblika kaktusa 
Dirty Old Man Cactus, ki izžareva zmagoslavje, Taščin fotelj, ki potrebuje 40 
let, preden prvič zacveti.

Posebnosti je veliko, od najmanjšega do največjega kaktusa, najbolj 
bodičastega ter najbolj občudovanega. Zbirka je vsekakor vredna ogleda.

5

CENA PAKETA ZNAŠA 85 EUR*

PO POTI DOŽIVETIJ
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OSVEŽILNA NEGA 
S PILINGOM – 
SALINA

MASAŽA DONAT 
SUPERIOR

BOGINJA LEPOTE 
AFRODITA

PO POTI LEPOTE

3

2

4
• Afroditino lepotno darilce dobro-

došlice: GOLD Kremica za roke + pentljica 
• Strokovni posvet s svetovalko Kozmetike 

Afrodita
• Analiza kože in priprava na nego
• Individualno svetovanje in izbira pravih kozmetičnih 

izdelkov za nadaljnjo nego kože doma
• 15% popust ob nakupu izdelkov Afrodita Professional
• Razvajanje obraza s pomlajevalno nego
• Razvajanje telesa s sproščujočo masažo

• Enkratno pitje vode 
v Medical centru 
Rogaške

• Osvežilna nega s solnim 
piligom, oblogo iz alg in 
aromatilčno masažo

• Energijsko prenovo telesa in duha
• Kožo nemudoma revitalizira ter hkrati 

poživljajoče vpliva tudi na splošno 
počutje

VSTOP V 
ROI SPA CENTER 

ROI SPA center se razprostira na več kot 1.200 m2 
zunanje in notranje površine. Prepustili se boste 
blagodejnim učinkom rogaške naravne mineralne vode 
in njenih sestavin v obliki finske, turške in infrardeče 
savne kot tudi sanariuma in solne savne.

Zdravilno in sproščujočo moč vode boste občutili v doživljajskem tušu in v 
zunanjem ohlajevalnem bazenu. Pravo okolje za sprostitev so sončna terasa, 
tepidarij (prostor z ogrevanimi ležalniki) in raznoliki kotički z udobnimi ležalniki 
in s posebnimi svetlobnimi učinki. 

Za spodbujanje obnove mišic in vezivnega 
tkiva. Blaži težave pri herniji, fibromialgiji, 
išijasu, lordozi, kifozi. Sprošča boleče mišice 
zaradi preobremenitve (napačna ali prisilna 
telesna drža).

Paket vključuje:

1

PITNA KURA Z 
DONATOM MG5

CENA PAKETA ZNAŠA 299 EUR*
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NASTANITVE

2
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ATLANTIDA BOUTIQUE 
HOTEL ROGAŠKA SLATINA

GRAND HOTEL ROGAŠKA – 
ROGAŠKA RESORT

GRAND HOTEL SAVA 
SUPERIOR GRAND HOTEL DONAT

Atlantida Boutique hotel je luksuzna namestitev na 
ekskluzivni lokaciji. Je odlično zavetje za trenutke, ko 
potrebujete mir in sprostitev. Umik od vsakodnevnega 
stresa, popolna zasebnost ter luksuzna namestitev.

Ponuja petzvezdična doživetja, ki temeljijo na 400-letni tradiciji zdravilne 
mineralne vode, s katero bo prebudila novo vitalno energijo. Preplet mitov 
in realnosti, tradicije in sodobnega, edinstvena mineralna voda, aktivnosti 
v naravi, lokalna kulinarika, kulturno dogajanje ter Pegaz Mg – ekskluzivni 
programi za well-being je tisti, ki bo očaral.

Atlantida Boutique hotel je za vse, ki se ne želijo zadovoljiti s povprečjem in 
želijo udobje, ki se sklada z življenjskim slogom. Ima dizajnerski ambient, 
luksuzne pametne sobe ter apartmaje z nadstandardno opremo.

V osrčju Rogaške Slatine, s pogledom na veličasten 
park, se nahaja Grand hotel Rogaška, ki je popoln 
primer brezčasne arhitekture. S 194 zgodovinskimi 
sobami goste popeljejo nazaj v obdobje princese Sissi 
(Elizabeta Bavarska), Franca Jožefa in navdušujočih 
večernih koncertov, ki jih je izvajal pianist Liszt.

Časi se spreminjajo, toda predanost hotela ostaja pri vzdrževanju očarljivosti in 
standardov stavbe. Visoko kakovostna 24-urna storitev skupaj s pristno in lično 
okolico pooseblja dom za goste. Skozi leta je osebje doseglo neprimerljivo 
raven zanesljivosti, zaupanja in povezanosti z gosti – povezanost, ki jo še naprej 
vzdržujejo.

Grand hotel Rogaška je hotel, ki umirja ter poživi telo in duha.
V hotelu vam je na voljo 194 sob, ki se nahajajo v zgodovinski glavni zgradbi 
s 4 zvezdicami superior ter v dveh depandansah (Strossmayer in Styria) s 4 
zvezdicami. Elegantno opremljene sobe in suite ohranjajo zgodovinski pridih 
in predstavljajo zatočišče miru in sprostitve. Izbirate lahko med udobnimi 
enoposteljnimi ali dvoposteljnimi sobami standard ali premium kategorije ter 
suitami. 

Nepozabno doživetje lepot Rogaške Slatine lahko 
preživite z nastanitvijo v sobah Superior. Bivanje 
v sobi nudi popolno udobnost in sproščenost, ki 
jo v času dopusta potrebujemo. Lokacija hotela v 
središču zdraviliškega parka omogoča, da je bivanje v 
enoposteljnih in dvoposteljnih sobah kot tudi v večjih suitah kar se da mirno 
in sproščujoče. Svoje brbončice lahko razvajate z opojnimi okusi kave kot tudi 
z različnimi napitki in vrhunskimi sladicami na terasi Kavarne Cappuccino, za 
družabne igre in prijetna druženja pa je poskrbljeno v hotelskem Lobby baru.

Opremljenost sob: Hotel ponuja 120 sob superior in 11 privlačnih apartmajev, 
opremljenih s stilnim pohištvom. Vse sobe so opremljene s kopalnico (tuš ali 
kad), toaletnim prostorom, televizorjem, radijskim sprejemnikom, telefonom, 
minibarom, sefom, kopalnim plaščem, klimatsko naprava, brezplačnim WI FI, 
balkonom.

Grand hotel Donat Superior se nahaja v samem 
osrčju Rogaške Slatine, v Evropi, poznani predvsem po 
edinstvenih zdravilnih lastnostih naravne mineralne 
vode Donat, bogate z magnezijem.
Stavba GH Donat je bila zgrajena leta 1973 kot vzor 
moderne arhitekture v naravnem okolju. Zaradi odlične 
geografske lege in čudovita neokrnjene narave, je hotel idealen za ljudi, ki 
imajo radi zdrav življenjski slog, kolesarjenje, golf in pohodništvo. Tunelske 
povezave v pritličju omogočajo obiskovalcem hiter dostop do zdravstvenih 
pregledov, kirurških storitev in pitje mineralne vode Donat MG pitje ter 
sproščanje v termah Medical center. Hotel je idealen tudi za mirno preživljanje 
dopusta in različne poslovne dogodke. Posamezne sobe so klimatizirane in 
imajo balkon, mini bar, sef, satelitska TV, sušilec za lase, kopalni plašč, copate, 
dostop do interneta in brezplačnega brezžičnega interneta.
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PODEŽELJE IN 
TURIZEM POMONA

ECO VILA MILA

Pomona je družinsko vodena kmetija na podeželju, 
v neposredni bližini znanega zdravilišča Rogaška 
Slatina. Zgrajena v tradicionalnem slogu, zato daje 
gostom občutek domačnosti in topline. Odlikuje 
se z individualno prikrojenim pristopom, odličnim 
wellnessom, ter z izjemno kulinariko. Ponudba Pomone temelji na 
gostoljubnosti, ustvarjanju domačega vzdušja in uresničevanju želja, 
pričakovanj in potreb ljubiteljem naravnega in zdravega življenja, družinam, 
parom, posameznikom, športnikom in ljubiteljem kulture.Kmetija Pomona 
ponuja gostoljubje v osmih dvoposteljnih sobah, ki jih še posebej odlikuje 
domačnost in izbrana oprema. Kmetija Pomona je locirana v neposredni 
bližini najlepšega slovenskega naravnega zdravilišča, ki slovi po zdravilnem 
vrelcu Donat Mg. Od Rogaške Slatine je oddaljena le 3 kilometre. Wellness 
v Pomoni je na voljo vsem našim gostom brezplačno. Ponuja sproščanje v 
finski, turški ali infrardeči savni, knajpanje v štepihu, počivanje ob pitju hišnih 
zeliščnih čajev in kopel v whirpoolu ter masaže z izkušenim terapevtom.

Eco vila Mila se nahaja v neokrnjeni naravi, s čudovitimi 
razgledi, celo do Alp. Nahaja se v vasici Kamence, med 
Rogaško Slatino (pribl. 5 km) in Termami Olimia (pribl. 
6 km). Prepletanje tradicionalnega in sodobnega ter 
uporaba naravnega hrastovega lesa v prostornih sobah 
z balkonom nudijo udobno bivanje in popolni počitek 
od stresnega vsakdana. V restavraciji nudijo vrhunsko 
kulinariko po domačih, slovenskih receptih in s sodobnimi kuharskimi 
tehnikami. Ponudba jedi z eko sestavinami, eko vini, domačimi sokovi, likerji 
in domačimi izdelki, zadovolji tudi najzahtevnejše goste. Zelo radi kuhajo 
tudi brez glutena, laktoze, vegansko in vegetarijansko. Eko vila Mila nudi 
namestitev v 6 zelo prostornih dvoposteljnih sobah z balkonom, ki so lahko 
po potrebi tudi 3 ali 4 posteljne sobe. Opremljenost je v naravnem stilu z 
vrhunskimi materiali in opremo. Uporabljajo eko mila, čistila in druge naravne 
materiale. Nudijo nočitev, prav tako pa tudi zajtrk in večerjo ter po dogovoru 
tudi kosilo. Popotnikom z avtodomi nudijo prijetno bivanje v naravi in popolno 
oskrbo s servisno postajo, odprto vse leto. 

VILA ANGELINA

TURISTIČNA KMETIJA 
MARJANCA

Nahajajo se v neokrnjeni naravi prijetne vasice Topole 
na nadmorski višini 351 m in smo samo 2 km oddaljeni 
od središča Rogaške Slatine. Od Vile Angeline se 
čudoviti razgled na slovensko pokrajino razprostira vse 
od kozjanskega hribovja pa do Kamniških Alp in na 
sosednjo Hrvaško. Za počitek gostje lahko izkoristijo 
prijetne sobe s podeželskim stilom, ki nudijo sprostitev, 
udobje ter občutek domačnosti. Zjutraj si lahko privoščite okusen slovenski 
zajtrk, ki bo dal zagon in energije za čim boljši izkoristek dneva. Za učinkovito 
sprostitev vabijo v Angelinin Wellness, kjer se lahko sproščate ter razvajate 
svoje telo v savni. Nešteto možnosti za sprostitev in umiritev najdete tudi na 
Angelininem vrtu. Skozi vrt vas vodi Angelinina sprehajalna pot spoznanja, 
kjer v objemu narave in popolnega miru duša in telo zopet najdeta svoj 
mir. Sprehajalna pot spoznanja nudi čudovit razgled na značilno slovensko 
podeželje, ki je bogato z zelenečimi vinogradi, travniki in vinogradi. Na vrtu so 
zasejana številna zelišča, stare sorte sadnega drevja ter drevesa, ki so s svojo 
rastjo tipična za kozjansko pokrajino in slikovito oblikujejo naravno podobo 
domačega okolja. Ob vročih dneh se lahko osvežite v zunanjem plavalnem 
bazenu in hkrati uživate v čudovitem panoramskem razgledu na okolico.
V krušni peči in na grilu pa si lahko spečete kaj užitnega in okusnega, da 
okrepite svoje telo ter razvajate svoje brbončice.

Kmetija je idealen kraj za vse, ki imate radi mir in lepoto 
narave s prekrasnim razgledom od Boča do Donačke 
gore na vzhodni strani, na zahodu pa seže ob lepem 
vremenu pogled vse tja do Kamniško Savinjskih Alp.
Na kmetiji boste na svoj račun prišli vsi tisti, ki cenite 
domačo hrano. Razvajali vas bodo že ob prihodu in vam 
postregli z aperitivom. Za kosilo lahko izbirate med različnimi meniji. Za to je 
potrebna predhodna najava, saj vso hrano pridelajo dnevno sveže pripravljeno. 
Med najbolj značilne jedi so uvrstili: pšenični kruh od babice, suhomesnate 
izdelke, pečenega kozlička, porovo kremno juho, kunca v zeliščni omaki s 
skutnimi štruklji, domače njoke ter seveda skutno zafrkljačo in jabolčni zavitek 
iz domačih jabolk. Ne smemo pa pozabiti na odlično kapljico rujnega vinca, 
pridelanega izpod gospodarjevih rok, ki bo na koncu dodala še piko na i pri 
vseh dobrotah.



Za dodatne informacije in rezervacijo 
se obrnite na TIC Rogaška Slatina:

T: +386 3 581 44 14
F: +386 3 819 01 54
E: info@turizem-rogaska.si

* cene so informativne. Za več informacij se obrnite na 
TIC Rogaška Slatina. 


