
 

 

 
 

OBVESTILO O HOTELSKIH STORITVAH V ČASU KONGRESA 
 

Udeleženci 2. kongresa o vodah v Podčetrtku si prenočitve rezervirate sami s tem, da pri 
prijavi navedete, da ste udeleženci kongresa. Priporočamo vam, da to opravite čim prej. 
Ponudba je ugodnejša od redne ponudbe, kar je razvidno spodaj. Objavljamo kontaktne 
podatke za rezervacijo, v nadaljevanju pa sta predstavljeni dve možnosti, ki nam jih nudijo v 
Termah Olimia: 
 

Namestitev v Wellness hotelu Sotelia **** superior in v Hotelu Breza**** 
 

 
Terme Olimia d. d. 

 

Zdraviliška cesta 24, SI-Podčetrtek 
Tel: +386 (0)3/ 829-70-00 
Fax: +386 (0)3/ 582-90-24 recepcija 
info@terme-olimia.com 
www.terme-olimia.com 

 
 

Vabimo vas v sanjavo Obsotelje, kjer vas v odličnem hotelu s poetičnim imenom Sotelia 
pričakuje prerojeno življenje. 

 
Za organizacijo Drugega slovenskega kongresa o vodah, v terminu od 19.04. do 20.04.2017 
vam v Termah Olimia nudimo: 
 

1. Namestitev v Wellness hotelu Sotelia **** superior in v Hotelu Breza**** 
 

    
 



 
Wellness hotelu Sotelia**** superior  
Število sob: 

- 60 × dvoposteljnih sob 
1x nočitev z zajtrkom                            115,00 € = 80,60 € na osebo v dvoposteljni sobi 
* doplačilo za enoposteljno sobo 26,00 € na noč 

            
 
Hotel Breza**** 
Število sob: 

- 30 × dvoposteljnih sob 
1x nočitev z zajtrkom                            84,00 € = 63,00 € na osebo v dvoposteljni sobi 
* doplačilo za enoposteljno sobo 15,00 € na noč 
 
Doplačila: 
+  turistična taksa                    1,25 € po osebi na dan 
+  dodaten penzionski obrok      15,00 € (Sotelia); 12,00 € (Breza) na osebo na dan 
+  Wellness Orhidelia (Sotelia/Breza)  18,00 € po osebi  
 
Cena za nočitev vključuje: 

-   1x nočitev z zajtrkom (bogat samopostrežni zajtrk)  
- dnevni program vodne aerobike 
- vstop v savna svet Wellness centra Termalija (Wellness hotel Sotelia) 
- uporabo fitnes studia 
- »wellness bag« (kopalni plašč in brisača) v sobi 

 

    
 
Wellness Orhidelia trenutno najsodobnejši wellness center v osrednji Evropi, na World 
Architecture Festivalu 2009 izbran med 11 najlepših objektov, v kategoriji »Holiday«. 


