PENZION TERMAL
DOLENJSKE TOPLICE

Ivo Koren
SVOZ
Vojašnica Celje
Mariborska c. 29
3000 Celje
GSM: 051 305 762

Dol. Toplice, 14.8.2009

Zadeva: Ponudba apartmajev, sob in gostinstva

Na podlagi predhodnega razgovora vam želimo tudi pisno predstaviti naš
predlog za sodelovanje.
Za člane vašega sindikata ponujamo 15% popust v primeru koriščenja
dveh ali več nočitev. Vsi naši gostje prejmejo tudi kupon za koriščenje
20% popusta pri nakupu kart za bazene v Zdravilišču Dolenjske Toplice.
Člani vašega sindikata se pri nas identificirajo z vašo člansko izkaznico in
na podlagi tega jim mi priznamo dogovorjen 15% popust.
Rezervacije sprejemamo na:
Email: INFO@PENZION-TERMAL.SI
Telefon: 07 393 74 70
GSM: 070 871356
Lep pozdrav,
Gregor Razboršek
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PREDSTAVITEV PENZIONA TERMAL V
DOLENJSKIH TOPLICAH

V idiličnem okolju Dolenjskih Toplic smo v lanskem letu obstoječe
nastanitvene kapacitete razširili z dodatnimi apartmaji in sobami. V
pritličju smo uredili tudi gostinski lokal, kjer našim gostom ponujamo
zajtrke, polpenzione in polne penzione. Restavracija je na voljo tudi
drugim gostom in ima poudarek na jedeh z žara, odličnih pizzah in
testeninah. Za vnaprej najavljene skupine pa lahko pripravimo tudi jedi po
naročilu. V letošnjem letu smo v okviru penziona opremili še skupno
klubsko sobo za preživljanje prostega časa ob biljardu in namiznem
nogometu.
V okviru penziona imamo na voljo sledeče nastanitvene kapacitete: 1 x
1/3 apartma, 5 x 1/4 apartma in 5 x 1/2 sobe. Skupna kapaciteta ležišč je
za 33 oseb, v restavraciji pa je 25 sedišč v sklopu terase in 45 sedišč v
notranjem delu.
Penzion Termal je od hotelov Term Krka in wellness centra Balnea
oddaljen približno 100 m, neposredno poleg pa se nahaja novozgrajeni
Kulturno Kongresni Center (KKC). Tenis igrišča so oddaljena 5 min hoje v
čudovitem zavetju visokih dreves.
Tekaške in sprehajalne poti se vse začnejo v samem centru Dolenjskih
Toplic. Dolenjske Toplice so tudi zelo primerne za kolesarsko izhodišče, saj
lahko izbirate med različnimi zahtevnimi in tudi manj zahtevnimi tereni.
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Slika 1: Dolenjske Toplice

Slika 2: Sokolski trg v Dolenjskih Toplicah
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APARTMAJI
Naši apartmaji so prostorni in prijetno opremljeni. Vsi apartmaji imajo
lastno kuhinjo in kopalnico, TV, klimo. Kuhinja je opremljena s posodo in
potrebnim priborom, prav tako so v kopalnicah brisače in v spalnicah
potrebna posteljnina. Velikost apartmajev je v razponu od 28 do 35 m2.
Na razpolago so vam 1 x 1/3 in 5 x 1/4 apartmaji.
Slika 3: Kuhinja in jedilnica

Slika 4: Spalnica
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Slika 5: Dnevni prostor

SOBE
V Penzionu Termal vam je na voljo 5 dvoposteljnih sob, ki imajo vsaka
svojo kopalnico, TV in klima napravo. V ponudbi je nočitev, nočitev z
zajtrkom, pol in polni penzion.
Slika 6: Soba
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AKTIVNOSTI
Počitniški čas je možno preživeti na zunanjih ali notranjih bazenih
zdraviliškega kompleksa in wellness centra Balnea - http://www.termekrka.si/si/dolenjske/wellness/balnea/. V okviru zdraviliškega kompleksa so
vam na voljo tudi fitness, savna, teniška igrišča in razne zdravstvene
storitve.
Dan se lahko začne tudi s potepanjem po dolini reke Krke in po
Kočevskem Rogu. Lahko se odločite tudi za lov in ribarjenje. V Dolenjskih
Toplicah pa imamo tudi trim stezo, arheološko pot in urejene sprehajalne
poti. Gostje se lahko odpravijo tudi na avanturo s kanuju po reki Krki ali
po reki Kolpi, ki je v poletnih mesecih zelo prijetna tudi za kopanje.
Ne smemo pa pozabiti, da se lahko zimski čas popestri s tekom na smučeh
ali alpskim smučanjem na urejenem smučišču smučarskega centra Bela, ki
ima štiri vlečnice plus eno otroško: http://www.sc-bela.si/.
V letu 2007 je turistično ponudbo v Dolenjskih Toplicah popestril sodoben
Kulturno Kongresni Center in tako postavil temelj za razvoj kongresnega
turizma v našem kraju.

Spletna stran Kulturno Kongresnega Centra se

nahaja na naslovu: http://www.kkc-dolenjske.si

Vabimo vas, da se sami prepričate o visoki kvaliteti nočitvenih kapacitet in
nas o svojem prihodu predhodno obvestite. Za morebitne dodatne
informacije ali rezervacije nas pokličite na telefonsko številko: 070 871356
Veselimo se poslovnega sodelovanja in vas lepo pozdravljamo.

Gregor RAZBORŠEK
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