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Terme Ptuj, Pot v toplice 9, 2251 Ptuj | T: 02 74 94 580 | F: 02 74 94 523 
kamp@terme-ptuj.si | www.camping-slovenia.com

 Latitude [N]: 46.422777 | Longitude [E]: 15.854318



Sezona

5.1.-2.4.2020, 
27.9.-

17.12.2020

3.4.-
26.9.2020, 

18.12.-3.1.2021

Bivanje na osebo na noč – brez kopalne karte 12,20 € 15,30 €
Bivanje na osebo na noč + kopalna karta 16,20 € 19,30 €
All inclusive – polpenzion + kopalna karta + elek. 27,20 € 30,30 €
Podaljšano bivanje na dan odhoda + kopalna karta 8,00 € 10,00 €
Elektrika (16 A) / noč 4,00 € 4,00 €
Pes na vrvici / noč 3,00 € 4,00 €
Postajališče za avtodome (Camper Stop) 18,00 € 20,00 €

Cene v € vključujejo DDV. Turistična taksa in prijavnina nista vključeni v cenah.
Pridružujemo si pravico do spremembe cen.

Kamp Terme Ptuj****

POPUSTI ZA OTROKE: 0–5,99 let brez-
plačno, 6–14,99 let 30% popusta.

CENA VKLJUČUJE:
• prostor za postavitev avtodoma, 

prikolice ali šotora, parkirni prostor za 
avtomobil,

• 2x dnevno vstop (z dvournim 
zamikom) v zunanje in notranje 
bazene ter savne v Termalnem parku 
(v sezoni: 14 zunanjih in notranjih 
bazenov, tobogani, restavracija),

• bivanje in kopanje na dan odhoda 
do 12.00 ure in možnost doplačila 
podaljšanega dnevnega bivanja s 
kopalno karto.

ALL INCLUSIVE PONUDBA:
Cena vključuje bivanje s polpenzionom 
in kopalno karto ter elektriko na parceli.
Minimalno bivanje je 2 noči.

POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME (Camper 
Stop): Cena vključuje parcelo, elektri-
ko, nočitev za vse osebe v avtodomu, 
uporabo sanitarij. Kopalne karte niso 
vključene. Bivanje največ 1 noč.

DRUŽINE:
2 odrasla + 1 otrok do 11,99 let starosti
(bivanje s kopalno karto):  
32,40 € na noč: 31.1.-1.3., 25.10.-1.11.2020
38,60 € na noč: 3.4.-13.4., 24.4.-3.5., 21.5.-
1.6., 26.6.-6.9., 18.12.2020-3.1.2021
Ponudba velja pri bivanju najmanj 3 
noči. Elektrika na parceli ni vključena. 
Za ostale otroke veljajo doplačila po 
veljavnem ceniku.

POSEBNA PONUDBA:
30,00 € na noč za 2 odrasli osebi  
s kopalno karto (brez kopalne karte 
22,00 €)
Termin: 5.1.-2.4.2020, 27.9.-17.12.2020
Cena vključuje nočitev za 2 osebi in 
parcelo z vključeno elektriko. Ponudba 
velja pri bivanju najmanj 3 noči. Dodat-
ni popusti so izključeni.

POPUSTI NA BIVANJE:
(ne velja za počitniške hišice  
in glamping Vinska vas):
• 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 uvel-
javijo samo 1 članski popust. Pri All 
inclusive ponudbi veljajo samo popusti 
za daljše bivanje (nad 7 in 14 noči)!

MOBILNE HIŠICE
5.1.-26.3.,  

27.9.-19.12.2020
27.3.-25.6.,  

30.8.-26.9.2020 
26.6.-29.8.,  

20.12.-3.1.2021

 Standard
1-2 osebi 72,00 € 86,00 € 92,00 €
3-4 osebe 94,00 € 112,00 € 124,00 €
 Premium (novo)
1-2 osebi 78,00 € 94,00 € 106,00 €
3-5 oseb 100,00 € 124,00 € 140,00 €

GLAMPING VINSKA VAS
29.3.-26.9.2020

1 oseba PP 49,00 € / NZ 45,00 €
2 osebi PP 76,00 € / NZ 68,00 €

Cena vključuje: najem počitniške hišice s posteljnino, brisačami in končnim čiščen-
jem, 2x dnevno vstop (z dvournim zamikom) v zunanje in notranje bazene ter savne 
v Termalnem parku. Popusti: standard: 3-6 noči 5%, od 7 noči dalje 10%, premium: 
7-13 noči 5%, od 14 noči dalje 10%. Doplačilo za psa: 8 €/noč

Cena vključuje: najem vinskega soda 
s posteljnino, brisačami in končnim 
čiščenjem, zajtrk v restavraciji Zila, (pri 
polpenzionu (PP) še večerja), 2x dnevno 
vstop (z dvournim zamikom) v zunanje 
in notranje, bazene ter savne v Termal-
nem parku.


