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HOTEL NATURA****
Se sprašujete, kako bi bilo, če bi se lahko predali 
sončnim žarkom, obdani z mogočnimi pohorskimi 
smrekami in pomirjujočo tišino? Se vam toži po 
prijetnem dotiku svežega zraka, nežnem zvoku 
ptičjega petja in bogatem okusu pristne domačnosti?  

V Naturi je vse to del vsakdanjika, ki ga navdihuje 
aktiven in vitalen življenjski slog.

Tradicija in sodobnost se prepletata v udobnih sobah, katerih urejenost vzbuja toplino, ugodje in domačnost.  Čudoviti 
razgledi, ki jemljejo dih, se odpirajo s teras na vse strani. Kulinarična doživetja v Naturi odlikujejo predvsem lokalna 
živila in zelišča, zato spominjajo na sprehod po tako imenovanem »divjem vrtu«. Čaj iz pohorskih planj ter izbor 
domačih piškotov in sladic pričarajo zadovoljstvo pri posedanju ob kaminu v hotelski kavarni. 

V pritličju hotela vas sprejmeta »Tekaški« bar z 
zdravimi in okusnimi domačimi jedmi iz ponve ter 
Wellness Natura z zgodbo neponovljivih Lovrenških 
jezer, kjer boste  sprostitev našli v masažnem bazenu 
ter topli in hladni kopeli za regeneracijo in odpravo 
bolečin v mišicah, parni savni s pohorskimi zelišči, 
finski savni, bio savni ter savni s solnimi kristali. 
Obenem se boste razvajali v panoramski savni in 
masažnem bazenu na terasi s čudovitim pogledom 
na oddaljene Kamniško-Savinjske Alpe. Na voljo je 
tudi prostor z ledenimi kosmiči, pester izbor masaž 
ter počivališče s kaminom in solno steno.

Neponovljiva narava, osvežilna srednjegorska klima, 
številne možnosti za šport, rekreacijo, zdravje in 
dobro počutje ter odlične kulinarične dobrote, 
skupaj z nepozabnimi doživetji  v družbi gostoljubnih 
in nasmejanih domačinov, pričarajo edinstveno 
priložnost za aktivni počitek in zabavo. 

SPROSTITVENI RITUAL “NATURA”
• savnanje
• Peeling gorskih rožic v parni savni
• Sproščujoča aroma masaža
• Skrivnostni napitek vitalnosti

Redna cena: 100,00 € Promocijska cena: 75,00 €

SPROSTITVENI RITUAL “RELAX”
• savnanje
• Peeling gorskih rožic v parni savni
• domači čaj iz pohorskih planj 

Redna cena: 32,00 € Promocijska cena: 25,00 €

Promocijska cena velja do 06. 04. 2015. Informacije: 03/75 77 280, www.rogla.eu



ROGLA SKI PAKET PROGRAM VKLJUČUJE:
• zajtrk in večerjo s pestrim izborom jedi iz lokalnih živil in 

izdelkov,
• dnevno smučarsko vozovnico,
• hrambo smučarske opreme za goste hotelov na Rogli,
• kopanje v bazenu Hotela Planja,
• vstop v savne v Deželi dobrega počutja ali Wellness centru 

Natura (30% ugodneje), 
• 1x kopanje v termalnih bazenih Term Zreče,
• 1 uro/ dan squasha ali namiznega tenisa v športni dvorani 

do 16. ure,
• uporabo fitnesa (50% ugodneje), 
• ski bus na relaciji Rogla – Zreče – Rogla (po voznem redu), 
• zimsko animacijo z Zlodejevimi norčijami in 

ustvarjalnicami, večernim sprehodom z baklami, 
glasbenimi večeri ob kaminu ...

HOTEL NATURA ****
HOTEL PLANJA****
HOTEL ROGLA***
HOTEL BRINJE***, BUNGALOVI ROGLA***,
APARTMAJI JURGOVO***

UGODNOSTI ZA SMUČARJE

UGODNOSTI ZA OTROKE

87,00
79,00
62,00
60,00

72,00
65,00
52,00
50,00

89,00
81,00
69,00
66,00

CENA (po osebi na dan v dvoposteljni sobi):

20. 11. - 21. 12. 2014
14. 03. - 06. 04. 2015

ŠOLA SNEŽNIH ŠPORTOV – GRATIS  
za otroke do 12. leta starosti 
(tedenski tečaj - 5x 2 uri od  

ponedeljka do petka) v terminih  
01. 12.- 21. 12. 2014 in   
07. 03. – 06. 04. 2015

ŠOLA SNEŽNIH ŠPORTOV  – 
20% UGODNEJE  

(tedenski tečaj - 5x 2 uri  
od ponedeljka do petka)  
v terminu od 10. 01.  

do 14. 02. 2015

EN OTROK DO 10 LET  
BIVA GRATIS  

v sobi skupaj z dvema 
odraslima osebama v Hotelu 
Rogla (vključen polpenzion in 
kopanje v hotelskem bazenu)

ŠOLA SNEŽNIH ŠPORTOV  –  
10% UGODNEJE

21. 12 - 30. 12. 2014  
01. 03.- 14. 03. 2015

10. 01. - 14. 02. 2015

Najkrajši čas bivanja 4 dni / 3 noči.

NOVO

NAJEM & SKI VOZOVNICA
20. 11. - 21. 12. 2014; 10. 01. - 14. 02. 2015 in 07. 03. - 06. 04. 2015

PROGRAM VKLJUČUJE:
• najem bungalova s posteljnino in brisačami,
• dnevno smučarsko vozovnico,
• kopanje v bazenu Hotela Planja (50% ugodneje),
• vstop v savne v Deželi dobrega počutja (50% ugodneje),
• ski bus na relaciji Rogla – Zreče – Rogla (po voznem redu), 
• zimsko animacijo z Zlodejevimi norčijami in ustvarjalnicami, 

večernim sprehodom z baklami, glasbenimi večeri ob 
kaminu ...

BUNGALOVI ROGLA*** IN APARTMAJI JURGOVO*** 37,00
CENA (po osebi na dan):

Najkrajši čas bivanja 4 dni / 3 noči.POGOJI:
Ponudba velja pri bivanju najmanj 4 dni/ 3 noči. Cena velja ob zapolnitvi treh ležišč v BGW 2+2 oz. petih ležišč v BGW 4+2; 
doplačilo za prazno ležišče oz. najem brez smučarske vozovnice znaša 20,00 €/ dan. Doplačilo za končno čiščenje: 20,00 € za BGW 
2+2  oz. 30,00 € za BGW 4+2. 



ZIMSKA PRAVLJICA PROGRAM VKLJUČUJE:
• zajtrk in večerjo s pestrim izborom jedi iz lokalnih živil in 

izdelkov,
• kopanje v bazenu hotela Planja, 
• 1x vstop v savno z vključenimi vodenimi programi 

vrtinčenja zraka s peelingi in oblogami,
• 1x kopanje v termalnih bazenih Term Zreče,
• uporabo fitnesa (50% ugodneje), 
• ski bus na relaciji Rogla – Zreče – Rogla  

(po voznem redu),
• wellness darilo v vrednosti 10,00 € za izbrane storitve v 

Deželi dobrega počutja ali Wellness centru Natura, 
• zimsko animacijo z Zlodejevimi norčijami in 

ustvarjalnicami, večernim sprehodom z baklami, 
glasbenimi večeri ob kaminu....

Ob rezervaciji programa se lahko koristi le ena od navedenih ugodnosti.

*DOBRODOŠLI OTROCI
• Brezplačno bivanje za enega otroka do 10. leta starosti, v dvoposteljni sobi z dvema odraslima v Hotelu Rogla 

(vključen polpenzion in kopanje v bazenu Hotela Planja).

*/** 60+ UGODNOST
• seniorjem nad 60 let, pri bivanju 8 dni / 7 noči  v Hotelih Natura, Planja ali Rogla, podarimo 6-dnevno smučarsko vozovnico.

HOTEL NATURA****
HOTEL PLANJA****
HOTEL ROGLA***
HOTEL BRINJE***, BUNGALOVI ROGLA***, 
APARTMAJI JURGOVO***

87,00
79,00
62,00
60,00

72,00
65,00 
52,00 
50,00

CENA (po osebi na dan v dvoposteljni sobi):
* 03. 01. - 10. 01. 2015  
   14. 02. - 01. 03. 2015

*/** 10. 01. – 14. 02. 2015

Najkrajši čas bivanja 4 dni / 3 noči.

NOVO

WELLNESS ODKLOP
20. 11. – 30. 12. 2014; 03. 01. – 06. 04. 2015

PROGRAM VKLJUČUJE:
• 3x ali 4x zajtrk in večerjo s pestrim izborom jedi iz lokalnih 

živil in izdelkov,
• 4 ali 5 dni kopanja v bazenu Hotela Planja,
• 1x ali 2x vstop v savne v Deželi dobrega počutja ali 

Wellness centru Natura,
• 1x ali 2x 2 uri najema igrišča za tenis v športni dvorani,  
• 1x Masažo hrbta s toplim gozdnim medom (20 min), 
• zimsko animacijo z Zlodejevimi norčijami in ustvarjalnicami, 

večernim sprehodom z baklami, glasbenimi večeri ob 
kaminu ...

HOTEL NATURA**** 
HOTEL PLANJA****
HOTEL ROGLA***

CENA (po osebi v dvoposteljni sobi):

225,00
210,00
185,00

300,00
280,00
245,00

4 dni / 3 noči 5 dni / 4 noči

DALJŠE BIVANJE NAGRAJUJEMO: ob bivanju 5 dni / 4 noči podarimo Gorsko masažo stopal (20 min).

NOVO



NATURA TEKAŠKI PAKET 
20. 11. – 30. 12. 2014; 10. 01. – 14. 02. 2015; 01. 03. – 06. 04.2015

PROGRAM VKLJUČUJE:
• zajtrk in večerjo s pestrim izborom jedi iz lokalnih živil in 

izdelkov,
• dnevno smučarsko tekaško vozovnico,
• hrambo tekaške opreme,
• kopanje v bazenu Hotelu Planja,
• dnevni vstop v savne v Wellness centru Natura, 
• 1x Masažo “Natura” z ogretimi snopki gorskih zelišč,
• 1x kopanje v termalnih bazenih Term Zreče,
• ski bus na relaciji Rogla – Zreče – Rogla (po voznem redu), 
• zimsko animacijo z Zlodejevimi norčijami in ustvarjalnicami, 

večernim sprehodom z baklami, glasbenimi večeri ob 
kaminu ...

HOTEL NATURA****

CENA (po osebi v dvoposteljni sobi):

87,0072,00 89,00

20. 11. - 21. 12. 2014
14. 03. - 06. 04. 2015

21. 12 - 30. 12. 2014  
01. 03.- 14. 03. 2015

10. 01. - 14. 02. 2015

Najkrajši čas bivanja 4 dni / 3 noči.

NOVO

GOR-SKI RELAX
20. 11. - 30. 12. 2014; 03. 01. - 06. 04. 2015 

PROGRAM VKLJUČUJE:
• namestitev v novem Hotelu Natura****,
• 3x zajtrk in večerjo s pestrim izborom jedi iz lokalnih  

živil in izdelkov,
• 4 dni kopanja v bazenu hotela Planja,
• 1x Sprostitveni ritual “Relax”,
• 1x Masažo “Natura” z ogretimi snopki gorskih zelišč,
• “čaj ob petih” (popoldanska sprostitev ob kaminu s čajem, 

domačim pecivom in piškoti),
• zimsko animacijo z Zlodejevimi norčijami in ustvarjalnicami, 

večernim sprehodom z baklami, glasbenimi večeri ob kaminu ...

HOTEL NATURA**** 269,00NOVO
CENA (po osebi v dvoposteljni sobi): 4 dni / 3 noči



ZLODEJEVA DEŽELA ...
Polna dogodivščin za majhne in velike otroke.

ZLODEJ NA SNEGU
Otroci, ste že videli, kako dobro smuča Zlodej, prijazni 
vražiček, ki se je smučanja naučil ravno v Šoli snežnih 
športov na Rogli?

Še ne. Potem napnite oči in ga poiščite vsak petek, soboto  
in nedeljo, med 12. in 14. uro, na smučišču Uniorček. 
Komaj čaka, da vas spozna. Za vas je pripravil kar nekaj pustolovščin. 
Med njimi obisk gozdnih prijateljev v lesenih hiškah ob smučišču 
Uniorček, zabavne snežne igre, peko odličnih sladkih vafljev in še 
marsikaj.

VARSTVO OTROK
Pozdravljen, mali prijatelj. Si še premajhen za smučanje ali 
pa ti morda zimski veter ni po godu? Sta mamica in očka 
utrujena in napeta ter si želita sprostitvene masaže?

Nič lažjega. Pridruži se nam v Zlodejevem otroškem kotičku, kjer bo 
zate poskrbela prijazna varuška, se s teboj igrala in ustvarjala vse 
dokler se mamica in očka ne vrneta.

* Varstvo otrok je organizirano proti doplačilu in ob predhodni najavi  
v recepcijo Hotela Planja. 



HOTEL NATURA ****

BUNGALOVI ROGLA  
IN APT JURGOVO***

Odbitek za nočitev z zajtrkom (na osebo na dan, v sezoni A in B) 5,00 €. 

V terminu NL je v ceno vključeno all inclusive silvestrovanje.  
Najkrajši čas bivanja v terminu NL: 5 dni / 4 noči. 

Neobvezno doplačilo za all inclusive silvestrovanje: 50,00 € po odrasli osebi, 30,00 € po otroku (7 – 14 let).
Najkrajši čas bivanja v terminu NL: 5 dni / 4 noči. 

Sezona A: 21. 12. – 30. 12. 2014; 03. 01. – 10. 01. 2015; 14. 02. – 14. 03. 2015    
Sezona B: 20. 11. – 21. 12. 2014; 10. 01. – 14. 02. 2015; 14. 03. – 06. 04. 2015 
Sezona NL: 30. 12. 2014 – 03. 01. 2015

CENA POLPENZIONA PO OSEBI NA DAN VKLJUČUJE:
neomejeno kopanje v bazenu hotela Planja, vstop v savne v Deželi dobrega počutja ali Wellness centru Natura (30% ugodneje), 
kopanje v termalnih bazenih Term Zreče (50% ugodneje), ski bus na relaciji Rogla – Zreče – Rogla (po voznem redu).

CENA NAJEMA NA DAN VKLJUČUJE:
najem s posteljnino in brisačami, kopanje v bazenu hotela Planja (50% ugodneje), vstop v savne v Deželi dobrega počutja  
ali Wellness centru Natura (30% ugodneje), kopanje v termalnih bazenih Term Zreče (50% ugodneje), ski bus na relaciji Rogla – Zreče – Rogla  
(po voznem redu). 

Doplačilo za končno čiščenja: 20,00 € za bungalov 2+2 oz 30,00 € za bungalov 4+2.

NAJEM / DAN
1/ 2+2

1/ 2+1; 1/ 2+2

1/ 4+2

1/ 4+2; 1/ 3+3; 1/ 4+3

HOTEL NATURA****

HOTEL PLANJA****

HOTEL ROGLA***

HOTEL BRINJE***

BUNGALOVI ROGLA  
IN APT JURGOVO***

A 
B 
NL 
A 
B 
NL
A 
B 
NL
A 
B 
NL
A 
B 
NL

87,00
72,00
121,00
79,00
65,00
110,00
62,00
52,00
79,00
60,00
50,00
79,00
60,00
50,00
70,00

94,00
78,00
124,00

POLPENZION / OSEBI / DAN
Dvoposteljna soba APT

INDIVIDUALNI CENIK NAMESTITVE
20. 11. 2014 - 06. 04. 2015

A 
B 

A 
B 
NL

97,00
85,00

84,00
74,00                 
107,00

125,00
109,00

114,00
  99,00                     
152,00       

NOVO

NOVO



DOBRO JE VEDETI...
POPUSTI:
• odrasla oseba na pomožnem ležišču 
• otroci do 3. let, ki spijo s starši in ne koristijo hrane
• otroci od 3. do 12. let, ki spijo na pomožnem ležišču
• otroci od 3. do 12. let, ki spijo na osnovnem ležišču
• otroci od 12. do 14. let, ki spijo na pomožnem ležišču

10%
100%
50%
30%
30%

1,30 € / dan
0,70 € / dan 
15,00 € 
10,50 €
20% 
14,00 € / dan 
12,00 € / dan
10,00 € / dan 
14,00 € / dan 
12,00 € / dan
12,00 € / osebo / dan
15,00 € / osebo / dan
25,00 € / osebo / dan
35,00 € / osebo / dan
20,00 € / dan 
10,00 €
11,00 €
8,00 € / dan 
12,00 € / dan 

10,00 € / dan
5,00 € / dan

DOPLAČILA:
• Turistična taksa – odrasli
• Turistična taksa – otroci (7-18 let)
• Kosilo – odrasla oseba 
• Kosilo – otrok (3-12let)
• Pribitek za bivanje krajše od 3 dni / 2 noči 
• Enoposteljna soba Hotel Natura ****
• Enoposteljna soba hotel Planja****, Rogla***, Brinje ***
• Enoposteljna soba bungalovi Rogla***
• Enoposteljna soba hotel Atrij **** S, Vital***, Klasik***
• Enoposteljna soba Vile Terme Zreče ****
• Suita klasik Hotel Vital ****
• Suita Relax hotel Vital ****
• Suita Gala hotel Atrij **** S
• Suita Gala Prestige hotel Atrij **** S
• Uporaba kuhinjske niše v Hotelu Natura in apartmajih Vile Terme Zreče
• Dodatni vstop v Savna vas v Termah Zreče (ponedeljek – petek)
• Dodatni vstop v Savna vas v Termah Zreče (sobota, nedelja, prazniki)
• Otroška posteljica
• Hišni ljubljenčki  

(dovoljeni v bungalovih na Rogli in v Vilah terme Zreče v Zrečah)
• Parkiranje v garaži na Rogli
• Parkiranje v garaži v Termah Zreče

Unior Turizem si pridržuje pravico do spremembe cen in vsebine programov. 
Cene so navedene v € in vključujejo DDV.

UNIOR d.d. Program Turizem 
Cesta na Roglo 15 
SI - 3214 Zreče  
www.unitur.eu

Prodajna služba: 
T +386 (0)3 757 60 00
F +386 (0)3 576 24 46
E unitur@unitur.eu
I www.rogla.eu
I www.terme-zrece.eu

Predstavništvo Ljubljana: 
Kolodvorska ul. 16 
SI - 1000 Ljubljana 
T +386 (0)1 23 29 264 
F +386 (0)1 43 00 799 
E ljubljana@unitur.eu

Sledite nam: 
facebook.com/TermeZrece
facebook.com/UniturRogla
www.youtube.com/user/uniturtv
twitter.com/UNITUR_Resorts
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GPS koordinate: 
S: 46° 27' 12'' V: 15° 20' 8''


