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ODDIH V TERMAH TOPOLŠICA
hotel Vesna 3*
DATUM: 23. – 30. september 2020, 07. – 14. oktober 2020 (oba odhoda sta zagotovljena)
TRAJANJE: 8 dni (7 nočitev)
ODHODNO MESTO: Ljubljana ali Kočevje/Ribnica ob zadostnem številu prijav

PROGRAM:
1. dan:
Jutranji odhod in vožnja proti Velenju, kjer bomo naredili postanek za ogled mesta, ki sta ga najbolj
zaznamovala rudnik in podjetje Gorenje. Zapeljali se bomo tudi do Velenjskega jezera, ki ga tako radi
obiskujejo Velenjčani in je v zadnjih letih postalo prava turistična atrakcija. Iz Velenja se bomo zapeljali
do term Topolšica, kjer bomo preživeli naslednji teden. Po prihodu v hotel bomo imeli kosilo in po
kosilu namestitev v hotelu. V popoldanskem času sprostitev v bazenu in lahko pa boste obiskali tudi
savne hotela Vesna. Po večerji predstavitev programa dejavnosti v naslednjih dneh. Nočitev.
2. dan:
Po zajtrku bomo imeli v bazenu jutranjo telovadbo pod strokovnim vodstvom. Po jutranji telovadbi
kopanje v bazenih in uživanje v savnah do kosila. V popoldanskih urah si bomo v termah Topolšica
ogledali spominsko sobo podpisa delne kapitulacije Nemčije, ki jo je podpisal general Aleksander Lohr.
Po večerji zabavne aktivnosti (prstomet, druženje…). Nočitev.
3. dan:
Po zajtrku bomo imeli v bazenu jutranjo telovadbo pod strokovnim vodstvom in nato kopanje ter
uživanje v svetu savn do kosila. Po kosilu in počitku, se bomo z vodnikom peš odpravili v 4 km oddaljeno
mesto Šoštanj. O nekdanjem sijaju pričajo posamezne stavbe, posebno mesto pa ima stavba v
neorenesančnem slogu - Kajuhov dom, kjer se je rodil pesnik Karel Destovnik Kajuh. Po povratku v hotel
si bomo privoščili uživanje v bazenih in savni. Po večerji nadaljujemo z zabavnimi tekmovanji (prstomet,
pikado….). Nočitev.
4. dan:
Po zajtrku kot vse dni jutranja telovadba v bazenu in kopanje do kosila. Popoldan pa bomo ta dan imeli
prosto za samostojno potepanje po mestecu. Po večerji pa druženje in zabavne igre. Nočitev.
5. dan:
Po zajtrku vsakodnevna jutranja telovadba v bazenu in kopanje do kosila. Popoldan pa se bomo
odpravili do kmetije Napotnik, ki se ukvarja z živinorejo in sirarstvom. Ogledali si bomo kmetijo in
pridelovanje sira, ki ga bomo lahko tudi kupili. Po večerji nadaljevanje športno – zabavnih aktivnosti.
Nočitev.
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6. dan:
Po zajtrku in telovadbi v bazenu ter kopanju in obisku savn sledi kosilo. Ta dan bomo izkoristili za
sprehode v naravi, kopanje in druženje. Kot vsak dan po večerji zabavne igre. Nočitev.
7. dan:
Po zajtrku jutranja telovadba in nato kopanje v bazenih do kosila. Ta dan bomo izkoristili za zaključek
vseh zabavnih iger in tudi podelitev praktičnih nagrad za najboljše udeležence. Po večerji pa »PARTY
PRESENEČENJE«, kjer se bomo lahko tudi zavrteli ob zvokih glasbe. Nočitev.
8. dan:
Po zajtrku bomo izpraznili sobe in nato še kopanje do 12. ure. Okoli 13. ure bomo zapustili terme in se
odpravili proti domu. Postanek bomo naredili v Polzeli. V sami Polzeli je na vzpetini sredi kraja
postavljen grad Komenda, ki se prvič omenja leta 1170 pod imenom Hallenstein. Po ogledu nekaj časa
za kosilo in nato proti domu, kamor bomo prispeli v poznih popoldanskih urah.

CENA:
- soba brez balkona: 414.-€ na osebo (214.-€ + turistični bon 200.-€)
- soba z balkonom: 449.-€ na osebo (249.-€ + turistični bon 200.-€)
- eno posteljna soba: 509.-€ na osebo (309.- € + turistični bon 200.-€)
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, 7 nočitev v izbranih namestitvenih kapacitetah na bazi polnega
penziona (zajtrk, kosilo, večerja samopostrežno), neomejeno kopanje v notranjih in zunanjih bazenih,
neomejeno koriščenje savn, vodena telovadba v telovadnici in bazenu hotela Vesna, vsi izleti po
programu, vodnik z vami, ki vodi izlete in skrbi za animacijo.
MOŽNA DOPLAČILA:
- zavarovanje rizika odpovedi: 20.-€
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