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STANOVANJE 

Terme Dobrna so najstarejše delujoče slovensko termalno zdravilišče 
in se ponašajo z več kot šeststoletno tradicijo. Termalna voda zdravilno 
vpliva na vse vrste ženskih bolezni, zdravljenje moške in ženske inkon-
tinence. Tu so specializirani tudi za zdravljenje sklepnega revmatizma, 
prekrvavitvenih motenj, borelioze, osteoporoze in prekomerne telesne 
teže. 

Terme DOBRNA

LESENA HIŠICA 

Terme Olimia ležijo v Obsotelju, v osrčju Kozjanskega. Naravno zdra-
vilno sredstvo Term Olimia je termalna voda, ki so jo poznali že Kelti in 
Rimljani. Temperature vode se gibljejo od 24 do 36 stopinj Celzija in 
vsebujejo magnezij, kalcij in hidrogen-karbonate. 
Voda blagodejno deluje na revmatična obolenja, kožne bolezni, arterijske 
obtočne motnje, obolenja perifernega živčevja, stanja po operativnih po-
segih ter poškodbah kosti in mišic.  
V Termah Olimia postaja wellness način življenja. V času vašega dopusta 
si lahko privoščite rekreacijo in sprostitev v bazenih s termalno vodo, 

Terme OLIMIA

TURISTIČNIE NASTANITVE 
v naših počitniških kapacitetah vabijo k rezervaciji oddiha

Apartma št. 11 – Hiša Sonca v Kranjski Gori
OOZ Novo mesto je po novem lastnica enega od 12 apartmajev v Hiši 
Sonca, apartmajski zgradbi v Kranjski Gori. Obnovljena stavba ima 
sicer tipično alpsko arhitekturo z večinoma leseno fasado in balkoni, 
lesena, vendar moderno zasnovana, pa je tudi notranjost, ki daje gostu po-
sebno počutje in udobje v vsakem kotičku svojega drugega doma. Nahaja 
se ravno ob vstopu v Kranjsko Goro, v neposredni bližini kolesarske steze, 

KRANJSKA GORA NOV NADSTANDARDNI 
APARTMA 

Zunanjost Hiše Sonca v Kranjski Gori

DODATNE  UGODNOSTI
10 % popust pri nakupu kart za kopanje (v primeru nakupa celodnevne 
karte je možen 1enkratni izstop in ponovni vstop na bazenski kompleks),
 - v hotelu Breza je na voljo neomejeno brezplačno kopanje 
  (samo en bazen 35 C)

DODATNE  UGODNOSTI
20 % popust pri kartah za kopanje v Vodnem parku Aqua Larix in 
Sprostitvenem centru KOMPAS

V ceno je vključen 9,5 % DDV.

Cena najema za ČLANE:  22,00 EUR/1 - 2 nočitev
18,00 EUR/3 in več nočitev

Cena najema za NEČLANE:  30,00 EUR/nočitev

DODATNE  UGODNOSTI
    30 % popust pri nakupu vstopnic za kopanje v hotelu Vita (vse dni v tednu)    
   - razen v času covid ukrepov,
    20% popust pri nakupu vstopnic za Deželo savn (vse dni v tednu),
    10%  popust na storitve lepotno-masažnega centra La Vita Spa&Beauty,
    10% popust na kopeli v Zdraviliškem domu,
    10% popust na sam. kosilo ali večerjo v sam. restavraciji hotela Vita.

V ceno je vključen 9,5 % DDV.

Cena najema za ČLANE:  46,00 EUR/1 - 2 nočitev
40,00 EUR/3 in več nočitev

Cena najema za NEČLANE:  60,00 EUR/nočitev

V ceno je vključen 9,5 % DDV.

Cena najema za ČLANE:  80,00 EUR/1 - 2 nočitev
70,00 EUR/3 in več nočitev

Cena najema za NEČLANE:  120,00 EUR/nočitev
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Stanovanje OOZ Novo mesto se 
nahaja čisto blizu bazena, hotela 
Vita, v hiši na Trati, v 2. nadstropju. 
Je manjše in namenjeno za bivanje 
največ štirih oseb hkrati. Ob vili je 
park za sprehajanje starih in mladih, 
saj imajo tudi igrala za otroke ter ve-
liko sprehajalnih točk, kolesarskih 
stez in podobno. 

V razdalji 12 km se nahaja mesto 
Velenje in v razdalji približno 20 km  
Zreče ter znano smučišče Rogla, kar 
nam povečuje možnosti prijetnega 
oddiha.

Dnevna soba z jedilnico in kuhinjo

Hiša na Trati, kjer se v 2. nadstropju 
nahaja stanovanje št. 10,  ki je last 
zbornice

savnah, kolesarite po bližnjih krajih ali pa si umi-
slite pohodništvo. Dobra izletniška točka je bli-
žnji Jelenov greben in čarovniška hiška, ki je za-
nimiva otrokom in staršem. V hišici lahko biva 
istočasno največ sedem oseb. Je prijetnega vi-
deza in občutka, saj les daje človeku posebno 
domačnost.
Območna obrtno-podjetniška zbornica 
Novo mesto ima hišico pri zunanjem bazenu 
Aqualuna. Poleti je bazen prava atrakcija otro-
kom in vsem ostalim, ki imajo radi  adrenalin-
ske užitke. Od junija 2013 je bogatejši še za 
najbolj divji tobogan v Sloveniji z imenom  
King Kobra, ki pričara otrokom in odraslim 
nepozabno doživetje. Obnovljen je tudi naj-
večji vsedružinski wellness Termalija z labirin-
tom bazenov, kotičkov za zabavo in sprostitev.
 

Dnevni prostor v hišici H-8 
Terme Olimia

Zunanjost hišice H-8 v 
Termah Olimia

Rezervirajte si termin na spletni strani h� ps://ooz-novomesto.si/ooznmstoritve/pocitniske-kapacitete/
Za informacije pokličite na zbornico tel. 07 33 71 580, 041 350 001 ali pišite na: ksenija.klobucar@ozs.si.

ki vodi v središče kraja, naprej v Podkoren in 
Italijo, od smučišč pa je oddaljena dobre 3 km 
z avtom, do tja pa vozi tudi smučarski avtobus. 
Predvidevamo, da bo apartma zanimiv za na-
jem v vseh letnih časih, saj je v okolici ogro-
mno možnosti za zimski in letni turizem, raz-
lične izlete, zimske in letne športe, prireditve 
in oddih. Posebnost apartmajske hiše je sku-
pni wellness oziroma savna. Velik dnevni pro-
stor s kuhinjo, dve sobi in kopalnica na 82 m2 
bivalnih prostorov omogočajo udobno biva-
nje 4-6 gostov, pripada pa jim tudi parkirno 
mesto, velika klet in kolesarnica. Izvrstna loka-
cija za vse vrste turistov v vseh letnih časih.

Dnevni prostor s kuhinjo v 
apartmaju št. 11 v Kranjski 
Gori

Skupni wellness prostori 
in savna

Članom drugih zbornic priznamo 10 % popust na polno ceno bivanja, 
s predložitvijo kartice Mozaik podjetnih.


