
POMLAD – POLETJE – JESEN 2019

Cenik

SI



NOVO

•  Hotel Planja****
 Aktiven oddih ali sprostitev v Wellness centru Planja in športni dvorani.

•  Apartmaji Jurgovo*** 

 Apartmaji v osrčju narave s kuhinjo in vsem potrebnim 
 inventarjem za sproščujoč in miren oddih. 

•  Hotel Rogla*** Superior
 Konec leta 2018 prenovljeni hotel je zdaj tako prijetno, domačno in praktično 
 urejen, da je pridobil oznako SUPERIOR. Prijetna svetloba, pohorski les, potočni
 kamni in pridih lokalnega okolja za nepozabne, simpatične in udobne počitnice.

•  Bungalovi Rogla***
 Prijetni bungalovi za 4 ali 6 oseb. Izhodišče za krajše ali 
 daljše pohodne in kolesarske poti. 

•  Hotel Natura****
 Čudoviti razgledi, izbrani okusi ter wellness sprostitev – 
 za ljudi z aktivnim in vitalnim življenjskim slogom.

•  Hotel Brinje***
 Primeren za družine, saj je opremljen z družinskimi sobami in 
 le 50 m oddaljen od glavne hotelske recepcije.

•  Bungalovi Macesen****
 V neposredni bližini glavnega hotelskega objekta in zunanjih 
 športnih objektov. Primerna izbira za družine z otroki.

UNITUR  d.o.o
Cesta na Roglo 15, SI – 3214 Zreče
www.unitur.eu
Član skupine Unior

Informacije in rezervacije:
T:   03 757 71 00
F:  03 576 24 46
E:  rogla@unitur.eu
W:  www.rogla.eu 080 73 77

Izberite svoje mesto 
za počitnice:

Blažilni učinki klime na 1517 m ugodno vplivajo na zdravje ter blažijo tegobe z dihali in alergijami. Vpliv klime 
se poleti še okrepi, saj temperatura tudi v najhujši vročini le redko preseže 23°C. Prijetna temperatura in zrak, 
bogat s kisikom, omogočata številne aktivnosti na prostem ter kvaliteten nočni počitek. Slednjega dosežejo tudi 
najmlajši, saj z navdušenjem sprejemajo novo doživljajsko ponudbo – obnovljeno Škratovo učno pot, poučno 
pohorsko vasico, peko jabolk na prostem in številne druge igre, povezane z naravo.

Maksimalno število ležišč:
•  Hotel Rogla: 2+1

Hoteli Brinje: 2+3, Planja: 2+2 in Natura: 4+2•  
Bungalovi Macesen: 4+2•  
Bungalovi Rogla: 4+2•  
Apartmaji Jurgovo: 4+3•  



Bungalovi Rogla*** 51 € 56 €

Bungalovi Macesen**** 55 € 59 €

Hotel Brinje*** 51 € 56 €

Hotel Rogla*** Superior 64 € 68 €

Hotel Planja**** 64 € 68 €

7. 4.−7. 7. 2019
18. 8.−24. 11. 2019

7. 7.−18. 8. 2019

Hotel Natura**** 70 € 75 €

Najkrajši čas bivanja: 3 dni/2 noči. Cena na osebo na noč v dvoposteljni sobi.
Informacije in rezervacije na brezplačni telefonski številki 080 73 77.

•  neomejen vstop v savne gorskega Wellnessa 
 Natura  za goste Hotela Natura,

Program vključuje:
•  polpenzion, 
•  kopanje v bazenu Hotela Planja, 
•  1x v času bivanja vstop v savne Wellnessa Planja, 

•  pohorsko večerjo z izbranimi jedmi iz 
 lokalnega okolja  (vsak četrtek in nedeljo), 
•  termalna doživetja v bazenih Term Zreče 
 50 % ugodneje, 

•  program aktivnosti za majhne in velike.

•  1x v času bivanja spust po adrenalinskem 
 sankališču Zlodejevo za otroke, 

•  izposojo kolesa ali palic za nordijsko hojo 
 (1x v času bivanja pri bivanju 4 dni/3 noči), 

Zelene počitnice

 Prvi otrok do 12. leta biva GRATIS. 
Velja v dvoposteljni sobi skupaj z dvema odraslima (Hoteli Rogla, Planja in Natura).

Prvi otrok do 12. leta biva GRATIS, drugi otrok do 12. leta pa 50 % ugodneje. 
Velja v dvoposteljni sobi skupaj z dvema odraslima (Hotel Brinje, bungalovi Rogla in Macesen).

UGODNOSTI:
•  

•  

 
zabavno: iskanje skritega zaklada, mini 
disko, Zlodejev rojstni dan, spoznavanje 
načina življenja pristnih Pohorcev v 
Pohorski vasici …  

kreativno: kuharska delavnica za 
majhne in velike (vsak torek in petek), 
otroške ustvarjalnice …

aktivno: sprehod po Škratovi učni poti 
s spoznavanjem pohorske ore in favne, 
iskanje zlatnikov v Jezernikovem vodnem 
parku, pohodna tura čez planje do 
edinstvenih Lovrenških jezer, večerni 
sprehod ob soju bakel do razglednega 
stolpa, potep z izkušenim vodnikom 
nordijske hoje, plezanje po plezalni steni …

novo v poletju 2019: 
Pot med krošnjami

NOVO



v terminih 7. 4.–21. 7. in 18. 8.–24. 11. 2019: BONUS

•    termalna doživetja v bazenih Term Zreče 50 % ugodneje,
•   vstop v savne Wellnessa Planja ali Wellnessa Natura z vključenimi programi vrtinčenja zraka in pilingi 30 % ugodneje,

•   najem bungalova ali apartmaja (vključena posteljnina in brisače),
Program vključuje:

•    program aktivnosti za majhne in velike. 

•    kopanje v bazenu Hotela Planja, 

Večdnevni najem 
bungalova ali apartmaja 

Hotel Natura**** 106 €

Najem na bungalov na noč. Doplačilo za končno čiščenje: 25 € za bungalov 2+2 in 35 € za bungalov 4+2.
Informacije in rezervacije na brezplačni telefonski številki 080 73 77.

/

4+2

89 €

95 €

2+2

Bungalovi Rogla*** in  Apartma Jurgovo***

Bungalovi Macesen****

91 €

4+2, 3+3, 4+3

75 €

2+2, 1/2 

• 7 = 10  plačaš 8 dni/7 noči in bivaš 11 dni/10 noči

• 5 = 7  plačaš 6 dni/5 noči in bivaš 8 dni/7 noči

• 3 = 4   plačaš 4 dni/3 noči in bivaš 5 dni/4 noči 



Hotel Rogla*** Superior  219 € 289 €

Hotel Planja**** 219 € 289 €

Hotel Natura**** 231 € 307 €

5 dni/4 noči

•  3x ali 4x polpenzion (od tega 1x zajtrk iz košare na gozdni 

 jasi  in 1x kulinarično razvajanje z divjega vrta),  

•  1x vstop dnevno v savne Wellnessa Planja z 
 vključenim programom vrtinčenja zraka in pilingi, 

Program vključuje:

•         4 ali 5 dni kopanja v bazenu Hotela Planja, 

•  neomejen vstop v savne gorskega Wellnessa Natura 
 za goste Hotela Natura, 
•  1x sprostitveno masažo hrbta s toplim gozdnim medom 
 (20 min) ali kopel za miren spanec (30 min),  

Wellness odklop

4 dni/3 noči

•  najem e-kolesa 15 % ugodneje.
•  pozen odhod iz sobe na dan odhoda (do 14.00), 

•   pohodno turo čez pohorske planje do edinstvenih  Lovrenških 
 jezer z dihalnimi vajami za sprostitev in dobro počutje, 

•   1x sproščujočo gorsko masažo stopal (20 min) pri bivanju 
 5 dni/4 noči, 

Druga oseba biva 20 % ugodneje 
v terminih 5. 5.−23. 6. in 1. 9.−24. 11. 2019.UGODNOST:

Poznate panoramsko 
nsko savno v 

Wellnessu Natura? 
Njen je pogled skozi 

okno na gozd, 
čudovito naravo ter 

oddaljene Kamniško-
Savinjske Alpe.

Cena paketa na osebo v dvoposteljni sobi.
Informacije in rezervacije na brezplačni telefonski številki 080 73 77.

7. 4.–24. 11. 2019

NOVO



Hotel Rogla*** Superior 244 €

Hotel Planja**** 244 €

Hotel Natura**** 266 €

       3 dni/2 noči

•  2x polpenzion (od tega 1x zajtrk za razvajanje, postrežen v sobi, ali  romantični zajtrk iz košare na gozdni jasi in 1x kulinarično razvajanje z 

 divjega vrta s kozarcem penine ob soju sveč), 

•   vstop v savne Wellnessa Planja ali gorskega Wellnessa  Natura za goste Hotela Natura z vključenimi programi 
  vrtinčenja zraka in pilingi, 
•   bon v vrednosti 15 € za izbrane wellness storitve Wellnessa Planja ali Wellnessa Natura,

  pozen odhod iz sobe na dan odhoda (do 14.00). • 

•  neomejeno kopanje v bazenu Hotela Planja,

Program vključuje:

Gorski vikend 
v dvoje 

Pod golimi stopali na 
Čutni poti občutite 
teksturo različnih 

naravnih elementov, 
vonjajte zelišča in 

smreke ter se lotite 
zdravilnega knajpanja.

Namig za 
sprostitev:

Cena paketa za 2 osebi v dvoposteljni sobi.
Informacije in rezervacije na brezplačni telefonski številki 080 73 77.

7. 4.–24. 11. 2019

NOVO



Priporočamo wellness programe:

NATURA RELAX: 155 €
 1x piling gorskih rožic v parni savni,•  
 1x preporod črne magme z • 

    vonjem borovih iglic (40 min),
 1x masaža Rogla (80 min),•  
 2x vstop v savno.•  

RITUAL V DVOJE: 160 €
 piling ritual v dvoje v parni savni,•  
 kopel za mirne sanje s penino,•  
 sproščujoča aroma masaža (50 min).•  

PLANJA RELAX: 144 €
2x vstop v savno,•   
1x piling telesa,•   
1x nega telesa z vodno lilijo (55 min),•   
1x kopanje v bazenu Hotela Planja •   

    ali v Termah Zreče.

SPROSTITEV & RELAX: 99 €
romantična gorska kopel z zelišči in penino,•   
sproščujoča aroma masaža z meliso (55 min),•   
gorska masaža stopal (20 min).•   

WELLNESS CENTER NATURA      

WELLNESS CENTER PLANJA

30 €

Podarimo vam darilno kartico za wellness
paket Natura Relax v vrednosti 30 €

Podarimo vam darilno kartico za wellness
paket Ritual v dvoje v vrednosti 

30 €

Podarimo vam darilno kartico za wellness
paket Planja Relax v vrednosti 30 €

Podarimo vam darilno kartico za wellness
paket Sprostitev & Relax v vrednosti 

Na geomantičnih točkah Energijskega parka 
Rogla začutite dar narave, zdravilne 

energije Zemlje. Park ima namreč značaj 
ponotranjenja in izrazitega miru, ki 
regenerira in vzpostavi ravnovesje.



Sezona
7. 7.−18. 8. 2019

7. 4.−7. 7. 2019, 18. 8.−24. 11. 2019

A

B

Hotel Natura****
83 €

72 €

78 €

Hotel Rogla*** Superior

67 €
Hotel Planja****

74 €

Dvoposteljna soba

62 €

97 €

86 €

92 €

81 €

86 €

Enoposteljna soba

74 €

Sezona

A

B

A

B

A

B

56 €

Hotel Brinje***
Bungalovi Rogla***
Apartma Jurgovo***

50 €
Bungalovi Macesen****

52 €

46 €

66 €

60 €

62 €

56 €

A

B

A

B

Cena vključuje: 
 polpenzion, • 
 kopanje v bazenu Hotela Planja, • 
 vstop v savne Wellnessa Planja ali Natura 30 % ugodneje, • 
 neomejen vstop v savne Wellnessa Natura za goste Hotela Natura, • 
 kopanje v termalnih bazenih Term Zreče 50 % ugodneje.• 

POLPENZION

Hotel Natura**** 106 €

4+2

89 €

95 €

2+2

Bungalovi Rogla*** in  Apartma Jurgovo***

Bungalovi Macesen****

Cena vključuje: 
 najem bungalova oz. apartmaja, • 
 kopanje v bazenu Hotela Planja 50 % ugodneje, • 
 vstop v savne v Wellnessa Planja ali Natura 30 % ugodneje, • 
 kopanje v termalnih bazenih Term Zreče 50 % ugodneje. • 

NAJEM

91 €

4+2, 3+3, 4+3

75 €

2+2, 1/2 

Cena velja na osebo na noč. Odbitek za nočitev z zajtrkom (na osebo na noč): 5 €.

Cena velja na bungalov na noč. Doplačilo za končno čiščenje: 25 € za bungalov 2+2 in 35 € za bungalov 4+2.

/

CENIK

080 73 77

avtodom 15 € / 24 ur

električni priključek (plačilo po porabi)

POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME 

Sanitarije in tuši vključeni v dnevno ceno parkiranja.

0,50 € / 1 kWh

oskrba s pitno vodo                1 € / 100 l 


