
Cenik 
2023

Kamp Terme 3000 

Terme 3000 - Moravske Toplice, Kranjčeva 12, 9226 Moravske Toplice | T: 02 512 12 00 | F: 02 512 11 48 
recepcija.camp2@terme3000.si | www.sava-camping.com

 Latitude [N]: 46.680051 | Longitude [E]: 16.220552



Sezona 3. 1. - 30. 3. 2023,  
5. 11. 2023 - 2. 1. 2024 31. 3. - 4. 11. 2023

Bivanje na osebo na noč – brez kopalne karte* 12,00 € 16,00 €
Bivanje na osebo na noč + kopalna karta 19,00 € 23,00 €
Prihod po 18.00 uri + kopalna karta 14,00 € 18,00 €
Podaljšano bivanje na dan odhoda + kopalna karta 8,00 € 10,00 €
Elektrika (16 A) / noč 6,00 € 6,00 €
Pes na vrvici / noč 3,50 € 3,50 €

* Bivanje brez kopalne karte največ 2 noči. Cene v € vključujejo DDV.  
Turistična taksa in prijavnina nista vključeni v cenah.
Pridružujemo si pravico do spremembe cen in terminov.

POPUSTI ZA OTROKE: 
• otroci do dopolnjenega 6. leta 

brezplačno,
• otroci od 6. do dopolnjenega 15. leta  

30 % popusta.

CENA VKLJUČUJE:
• prostor za postavitev avtodoma, 

prikolice ali šotora, parkirni prostor za 
avtomobil,

• NEOMEJEN vstop (z dvournim zam-
ikom) v zunanje in notranje bazene 
Hotela Termal in vodni park Terme 
3000 (14 zunanjih in notranjih bazenov, 
tobogani, restavracija, savne (vstop v 
savno z doplačilom), 

• bivanje in kopanje na dan odhoda do 
12. ure in možnost doplačila podal-
jšanega dnevnega bivanja s kopalno 
karto.

POSEBNA PONUDBA: 
36,00 € na noč za 2 odrasli osebi -  
termin: 3. 1.- 30. 3. 2023, 5. 11. 2023 -
 2. 1. 2024
Cena vključuje nočitev s kopalno karto 
za 2 osebi, parcelo z vključeno elektriko.
Ponudba velja pri bivanju najmanj 5 
noči. Dodatni popusti so izključeni.

DRUŽINE: 2 odrasla + 1 otrok do 11,99 let 
starosti (bivanje s kopalno karto):
• 38,00 € na noč: 3. 1 . - 8. 1., 28. 1. - 26. 

2., 22. 12. 2023 - 2. 1. 2024
• 46,00 € na noč: 31. 3. - 10. 4., 27. 4. - 2. 

5., 23. 6. - 10. 9., 27.10. - 5. 11. 2023
• single + otrok do dopolnjenega 12. leta 

28,50 € / 34,50 € na noč.

Ponudba velja pri bivanju najmanj
2 noči. Elektrika na parceli ni vključena.
Za ostale otroke veljajo doplačila po
ceniku.

IGRALCI GOLFA: 30 % popust pri nakupu 
igralne karte za 18 lukenj
Popust velja za igro golfa med tednom 
(ponedeljek – petek) s startom do 12. 
ure. Ob vikendih velja 20 % popust.

POPUSTI NA BIVANJE:
• članski popusti: CCI, CCS, Avtokampi.si, 

Nest Campers, ... 10 %,
• daljše bivanje: nad 7 noči 5 %, nad 14 

noči 10 %.

Opombe: maksimalni seštevek popustov
je 20 %. Člani večih klubov lahko uvelja-
vijo samo 1 članski popust. 

Kamp Terme 3000 – Moravske Toplice****
GOLF PAKET
2 nočitvi + 1 green fee
+ parcela + elektrika

na osebo  
31.03.-04.11.2023

brez kopalne karte 70 €

z kopalno karto 82 €

Dodatni green fee:  
pon.-pet. 44 €, sob., ned., praznik 48 €

Dodatni popusti so izključeni.


