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DOBRODOŠLI



Prisluhnite si in uživajte v kombinaciji moderne 
arhitekture, prelepe narave, hribovite 
pokrajine in vrhunske wellness & spa ponudbe. 

Razvajajte svoje brbončice z odličnimi 
kulinaričnimi specialitetami ter se prepustite 
čarom Art&Spa doživetja. Z oddihom v našem 

hotelu boste prebudili vse svoje čute in se želeli 
vedno znova vrniti po novo energijo.



Arhitektura hotela, hotela kot tudi ureditev notranjosti 

je delo arhitektov Vreš in Mikelić, ki so zaslužni za 

nagrado Viktor Kovačič, katero je hotel Well **** prejel 

leta 2012 za najboljšo arhitekturno rešitev.

Prepustite se čarobnemu svetu Art&Spa zgodbe ter 

dovolite, da vas prevzamejo čudovite barve umetniških 

del Mirjane D.H. Smolić, ki krasijo stene sob in 

mnogih prostorov v hotelu. Triptih “Koraki” v sobah 

Premium in delček Murtićeve freske v sobah Classic, 

vam bodo pokazali vso moč barv. Med raziskovanjem 

hotela, boste odkrili čudovite wellness vrtove, kip Eda 

Murtića na recepciji hotela, neponovljivo SpaAreno z 

amfiteatrom, kot tudi prelepe slike čilske zgodbe in 

hrvaške pokrajine, ki jih je Mirjana H.D. Smolić izlila na 

slikarsko platno. Uživanje v wellness storitvah SPAeVITA 

centra in Sveta savn je od zdaj naprej drugačno, ker 

vas želimo popeljati v intimno selfness zgodbo, s 

katero ustvarjamo posebna doživetja. Posebni rituali, 

edinstveni tretmaji, savna programi ... so le del tega, kar 

boste doživeli. Užitek in zabava v termalni vodi Vodnega 

planeta sedaj žari v posebni lepoti, lepoti največje slike 

na emajlu na Hrvaškem, tiste od Eda Murtića, ki je bila 

restavrirana in vrnjena na izvirno mesto. 

Zgodba Art&Spa je začinjena tudi s prekrasno stensko 

ilustracijo, ki se nahaja pri samem vhodu v hotel in katere 

kompozicijo sta sestavila znana ulična umetnika Slaven 

Kosanović Lunar in Farid Rueda. Kulinarični odmor 

boste našli v nekaj barih in restavracijah, od katerih je 

vsak drugačen in poseben na svoj način. pridih Mehike 

boste doživeli v baru Element. V baru Terra lounge 

boste spoznali, kako je lahko zajtrk na terasi, prva 

jutranja skodelica kave in večerno druženje ob kozarcu 

vina dovolj za ustvarjanje nepozabnih doživetij. Infinity 

bar bo postal vaša neskončna oaza miru, a restavracija 

Lati glavno mesto druženja s široko ponudbo domače 

in mednarodne kuhinje. Samo nekaj metrov od hotela, 

pod okriljem baročnega dvorca, se nahaja a la carte 

restavracija Dvorec Mihanović. V njegovih letnih in 

jesenskih salonih boste uživali v vrhunski tradicionalni 

kuhinji in poskusili nagrajena vina lokalnih vinarjev. 

Sprehodili se boste po čudovitem parku, kjer vas bo 

pozdravil kip znanega pesnika Antuna Mihanovića. 

Nekaj metrov od dvorca boste uživali v izvirnih naravnih 

bogastvih, izviru termalne vode in zdravilnem blatu. 

Kongresnim gostom je na voljo moderen kongresni 

center z več kot 10 dvoranami z možnostjo sprejema 

do 400 oseb, v katerih lahko poslovni gostje najdejo 

vse, kar potrebujejo za kvaliteten poslovni zbor. Naše 

osebje Vam bo omogočilo, da se boste počutili kot 

doma. 

Želimo vam prijetno bivanje! 



STORITVE
Za čim bolj domač občutek!

BARI
Nasproti recepcije se nahaja Terra lounge bar, kjer lahko 
popijete svojo jutranjo kavo ali pa si privoščite zajtrk 
s pogledom na prelepo pokrajino in zunanje bazene.  
Našli boste velik izbor brezalkoholnih pijač, tople 
napitke, domače pecivo, alkoholne in brezalkoholne 
pijače in koktajle ter posebno ponudbo toplih in 
hladnih predjedi. 

RESTAVRACIJE
V sklopu hotela se nahajajo Element bar, restavracija 
mehiške kuhinje in à la carte restavracija Dvorec 
Mihanović. Svoj penzionski obrok lahko zamenjate za 
obrok v restavraciji Dvorec Mihanović ob doplačilu. Za 
rezervacijo se obrnite na recepcijo hotela.

BAZENI
Hotel razpolaga z notranjimi in zunanjimi bazeni, ki jih 
lahko uporabljate v času Vašega bivanja. Vsi bazeni so 
napolnjeni s termalno vodo in imajo skupno površino 
15.000 m2 ter zajemajo več kot 5000 m2 vodnih površin. 
V notranjem kopališču lahko uživate v plavalnem 
bazenu, otroškem bazenu s toboganom, terapevtskem 
bazenu ter velikem wellness bazenu, ki ima izhod na 
zunanje kopališče, tako da lahko tudi v zimskem času 
uživate v pozitivnih učinkih termalne vode na odprtem.  
V poletnih mesecih lahko uživate v vodnih atrakcijah 
zunanjega kopališča.  Ob bazenu boste našli gostinske 
objekte, za počitek pa so vam tukaj na voljo tudi ležalniki.  
Brisačo za bazen najdete v svoji sobi v wellness torbi, ki 
jo dobite v primeru, če ste izbrali tematski paket.  Za 
več informacij pokličite interno številko 3712.

WELLNESS
U SPAeVITA centru možete isprobati razne masaže 
i tretmane za njegu lica i tijela. Svi wellness tretmani 
imaju poseban selfness doživljaj. Prepustite se u ruke 
vrhunskih fizioterapeuta.  Vsi wellness tretmaji vsebujejo 
posebno selfness izkušnjo.  Prepustite se rokam 
vrhunskih fizioterapevtov in doživite posebne tretmaje 
Daljnega vzhoda v hamamu in posebne tretmaje v 
zasebnih wellness sobah z masažnim bazenom.  Za 
vse informacije glede tretmajev in rezervacijo termina, 
pokličite interno številko 3714.

SAVNE
Svet savn je zares poseben svet, kjer boste lahko na 
1000 m2 uživali v 8 različnih parnih in finskih savnah 
ter številnih prostorih za prebujanje energije. Viseče 
gugalnice, vodne postelje, Kneipp steza, masažni bazen 
ter zasebna terasa za sončenje z masažnim bazenom.  
Med savnanjem  obiščite tudi wellness bar ter se 
okrepite z vitalnimi napitki in jedmi.  Za informacije 
glede programa pokličite interno številko 3715.

FITNESS CENTER
Fitnes center se nahaja na nadstropju poleg centra 
SPAeVITA.

RECEPCIJA − dela neprekinjeno 24 ur. Za kakršna 
koli vprašanja se obrnite na 3710.

TRGOVINA S SPOMINKI
Nahaja se poleg hotelske recepcije in tam lahko kupite 
nekaj spominkov za domov, ter tudi dnevne časopise, 
revije in razglednice.

ŠPORTNI PARK
Poleg hotela se nahaja park z otroškim igriščem in tudi tenis 
igriščem, mini golfom, stezami za balinanje, košarkarskim 
in nogometnim igriščem. Za vsa vprašanja glede najema 



terena in opreme, se obrnite na recepcijo hotela.
POHODNIŠKE IN KOLESARSKE POTI
Okolica Term Tuhelj ponuja številne možnosti za 
pohodnike in rekreativne kolesarje.  Vabimo Vas, da 
se o poteh in najemu opreme pozanimate pri hotelski 
recepciji.

FRIZERSKI SALON
Nahaja se v objektu pri hotelu.  Za delovni čas vprašajte 
na recepciji hotela.  Vsi gostje hotela dobijo popust v 
višini 10 %.

ANIMACIJA
V sklopu hotela se nahaja tudi animacija, njene dejavnosti 
poiščite na animacijskem panou na recepciji hotela.

ČIŠČENJE ČEVLJEV
Naprave za čiščenje čevljev se nahajajo na hotelski 
recepciji.

STORITEV BUJENJA
Če želite, da Vas zbudimo s klicem ob določenem 
času, Vas prijazno prosimo, da se obrnete na hotelsko 
recepcijo.

TISKOVINE
Za vse informacije o nakupu dnevnih časopisov in drugih 
tiskovin se obrnite na hotelsko recepcijo.

FOTOKOPIRANJE
Storitev fotokopiranja se izvaja na hotelski recepciji 
proti doplačilu.

POŠTA, MENJALNICA, BANKOMAT
Vse poštne pošiljke lahko predate na hotelski recepciji.  
Na recepciji lahko tudi zamenjate svoj denar.  Za dvig 
gotovine uporabite bankomat, ki se nahaja poleg 
zunanjega vhoda v Vodni planet.

OTROCI V HOTELU
Informacije o animacijskim aktivnostima za djecu (dječji 
klub, dječja igraonica, razne radionice), potražite na 
animacijskom panou u predvorju hotela. Ukoliko Vam je 
potreban dječji krevetić, kontaktirajte recepciju hotela.

POTREBŠČINE V HOTELU
Za dodatne rjuhe, odeje, blazine, kozmetiko ali plašče, 
se obrnite na hotelsko recepcijo.

PRTLJAGA
Prostor za prtljago je na hotelski recepciji.  V primeru 
zgodnjega prihoda, lahko stvari odložite v za to 
predvidenem prostoru ter takoj začnete uživati v ostalih 
vsebinah.

DVIGALA
Zaradi lastne varnosti otrokom ni dovoljena uporaba 
dvigal brez spremstva odrasle osebe.  V primeru požara 
Vas prosimo, da ne uporabljate dvigala.

OBROKI V HOTELU
Samopostrežni zajtrk je vključen v ceno nočitve in je na 
voljo v restavraciji Lati od 7. do 10. ure.  V primeru, da 
vaš paket vsebuje še dodaten obrok, se ta streže vsak 
dan od: kosilo od 12. do 14. ure in večerja od 19. do 
21. ure. 

ZAJTRK V SOBI
Za možnost zajtrka v sobi, se obrnite na hotelsko 
recepcijo. 

MINI BAR − v vseh hotelskih sobah je gostom na 
voljo bogat izbor pijač v mini baru.  Cenik mini bara 
se nahaja poleg mini bara.  Za vsako dopolnitev 
bara, se oglasite na hotelski recepciji.  Račun se 
poravna na recepciji ob odhodu.



PRANJE IN LIKANJE 
Oblačila za pranje in/ali likanje dajte v vrečko, ki je v omari, 
izpolnite obrazec in ga oddajte sobarici ali na recepciji.  
Cenik storitev se nahaja v omari Vaše hotelske sobe.

BRISAČE
Prosimo, da brisač, ki so v vaši kopalnici, ne nosite iz 
sobe.  Brisače za bazen, v kolikor niso vključene v vaš 
tematski paket, si lahko najamete na hotelski recepciji. 
Če pustite brisače na tleh, jih bomo z veseljem 
zamenjali. Za plavanje v bazenih smo vam pripravili 
torbo z brisačo in kopalnim plaščem. Na dan 
odhoda pustite torbo z brisačo in kopalnim plaščem 
v hotelski sobi. Če želite na dan odhoda uporabiti 
brisačo ali kopalni plašč, jih po uporabi vrnite na 
recepcijo hotela.

ZAPESTNICA
Zapestnica Vam omogoča vstop in izhod iz bazenov, 
obisk fitnesa in savn.  Obvezno jo morate predati na 
recepciji ob plačilu računa.  V primeru poškodbe ali 
izgube, bomo vrednost zapestnice dodali na Vaš račun.

ELEKTRIČNA NAPETOST
V naših hotelskih sobah je električna napetost 220 V/50 Hz. 
Za informacije o uporabi adapterja za naprave, ki ne ustrezajo 
tej napetosti, se obrnite na recepcijo.  Uporaba kuhalnika in 
lastnega likalnika je iz varnostnih razlogov prepovedana. 

SEF
Priporočamo, da denar in dragocene predmete 
shranite v sef, ki se nahaja v sobi.  Hotel ne prevzema 
odgovornosti za dragocenosti, ki jih imate v sobi in se 
ne nahajajo v sefu.  Svoje
dragocenosti in denar lahko predate v hrambo tudi 
na hotelski recepciji.  Prosimo, da pred odhodom 
izpraznite sef in ga pustite odprtega. 

POŽAR
V primeru požara vas prosimo, da nemudoma obvestite 
recepcijo in upoštevate priložena navodila ter načrt 
evakuacije, ki se nahaja na vhodnih vratih Vaše sobe.

PARKIRANJE
V sklopu hotela se nahaja garaža, ki jo lahko koristite 
ob doplačilu.  Kartico dobite na hotelski recepciji.  
Parkiranje na zunanjem parkirišču pred hotelom, kot 
tudi v parkiranje na parkirišču Vodnega planeta, je 
brezplačno. 

PREVOZI
Če ga potrebujete, Vam lahko organiziramo prevoz 
do letališča ali kamor koli želite.  Vozni red avtobusov 
se nahaja na hotelski recepciji, postajališče pa je v 
neposredni bližini. 

WELLCARD KLUB TERM TUHELJ
Vabimo vas, da se včlanite v Wellcard klub Term Tuhelj.  
Članstvo vam omogoča zbiranje točk, ki Vam bodo 
zagotovile koriščenje popustov in darilnih bonov v Termah 
Tuhelj ter ostalih ugodnosti, ki jih v sodelovanju s partnerji 
Terme Tuhelj pripravljajo izključno za člane kluba.  Za več 
informacij se obrnite na hotelsko recepcijo.





RESTAVRACIJE IN BARI
HOTELSKA RESTAVRACIJA LATI
int. številka 3790
Povezana je preko podzemnega hodnika z 
namestitvenim delom hotela.  S svojo široko izbiro 
sodobne in tradicionalne kuhinje, gostom nudi popolno 
kombinacijo okusov in vonjev, obogatenimi s skrbno 
izbranimi sestavinami, ki ustreza vašim potrebam in 
željam.

RESTAVRACIJA DVOREC MIHANOVIĆ
int. številka 3772
Baročni dvorec iz 18. stoletja s tremi saloni v prvem 
nadstropju in vinsko kletjo v kleti, se nahaja v neposredni 
bližini hotela.  V romantičnem ambientu v starodavni 
atmosferi ponuja vrhunske dvorne specialitete, 
tradicionalne zagorske in narodne jedi ter široko paleto 
kakovostnih vin.  Ob predhodni najavi na hotelski 
recepciji ter ob doplačilu lahko zamenjate penzionski 
obrok za obrok v restavraciji Dvorec Mihanović.  V 
dvorcu nudimo tudi organizacijo romantičnih večerij, 
posebnih kosil, otroških rojstnih dnevov ter posebne 
menije za otroke, poslovne dogodke, razne sestanke in 
poročne svečanosti.

ELEMENT BAR
int. številka 3788
Se nahaja na vhodu v Vodni planet ... tik do Zemlje.  To je 
neizogiben kraj za vodne avanture, kot tudi za prijetno 
preživeto popoldne.  Za pravi gurmanski užitek so na 
voljo jedi za ljubitelje mehiške kuhinje, pripravljene iz 
najbolj svežih sestavin.  Poleg mehiške kuhinje, lahko 
uživate tudi v najboljši pici, pripravljeni po Vašem okusu.   
Po predhodnem dogovoru s hotelsko recepcijo, lahko 
zamenjate svoje kosilo ali večerjo za obrok v baru 
Element.

TAVERNA HORIZONT
Taverna Horizont nudi široko izbiro raznolikih jedi in 
pijač, v katerih boste uživali na prečudoviti terasi, ki 
odpira pogled na slikovito pokrajino. Nahaja se v sklopu 
kampa Vita***** in je odprta samo v poletnih mesecih.

TERRA LOUNGE BAR
int. številka 3786
Nahaja se nasproti vhoda v hotel s prekrasnim 
pogledom na Zagorsko pokrajino in Vodni planet ... 
tik do Zemlje.  Ob dnevni ponudbi lahkih obrokov Vas 
bodo navdušili tudi z izbiro domačih sladic, koktajlov 
ter osvežilnih sokov.  To je idealni kraj za neformalna 
poslovna srečanja, sestanke ali pa kraj vašega 
popolnega večernega zmenka.

INFINTY BAR 
Nahaja se v bližini kongresnega centra in je idealni kraj 
za kratke predahe med seminarji ali poslovnimi srečanji.

GRIL BAR
int. številka 3780
Nahaja se na zunanjih bazenih. V odmoru med 
kopanjem uživajte v gastronomski ponudbi jedi z žara, 
na voljo pa so številne sladice, vitalne jedi, osvežilne 
pijače in hitre jedi.

KOKTAJL BAR
int. številka 3780
Vodni bar se nahaja na zunanjih bazenih in je odprt v 
poletni sezoni. Uživajte v posebnem občutku srkanja 
koktajlov na barskih stolih, ki stojijo v vodi.



AKTIVNOSTI
HIŠNI RITUAL
Pridružite se nam v 3-minutnem obredu, ki bo prebudil 
vašo spečo energijo.  Hišni ritual je popoln začetek 
dneva in Vam vzame zelo malo časa.  Lahko vadite 
skupaj z nami vsako jutro v hotelski recepciji ali pa ga 
poiščete v TV meniju in telovadite v zasebnosti svoje 
sobe.  Obred poteka v popoldanskem času tudi v 
Vodnem planetu, Svetu savn ter v hotelski recepciji.

NORDIJSKA HOJA
Danes zelo priljubljen šport, s katerim spoznate okolico 
in se razgibate.  Za palice povprašajte na hotelski 
recepciji. 
 
KOLESARJENJE
Ob lahki hoji je vedno dobrodošla tudi tura kolesarjenja.  
Izposoja koles se zaračuna po ceniku, ki se nahaja na 
hotelski recepciji.  Na recepciji so tudi zemljevidi s 
potmi v okolici. 

TENIS
Med pomladnimi in poletnimi meseci prebudite 
športnika v sebi in zaigrajte enega od najbolj 
priljubljenih športov na svetu, tenis.  Na razpolago so 
Vam zunanja igrišča, za vse informacije glede najema 
terena in opreme, pa se obrnite na hotelsko recepcijo.

FITNESS
Poleg centra SPAeVITA se nahaja fitnes center, kjer 
lahko vsak dan uporabljate vso opremo in naprave.

DRUGI ŠPORTI 
Poleg tenisa, so na voljo tudi mini golf, balinanje in 
druge športne aktivnosti.  Za najem opreme in igrišč se 
obrnite na hotelsko recepcijo.



VARNOST 
Le nekaj trenutkov vam bo vzelo branje 
navodil, ki so v nujnih primerih življenjskega 
pomena.  Verjetno jih ne boste potrebovali, 
vendar je vseeno dobro, da ste z njimi 
seznanjeni.

Prosimo preberite naslednja opozorila:

PRED VAŠO NAMESTITVIJO
Preučite načine za reševanje iz hotela ter zasilne izhode, ki so 
prikazani v sobi.  Zasilni izhodi so posebej označeni in se nahajajo 
v vsakem nadstropju.   Kljub temu pa vas prosimo, da preštejete 
vrata od izhodnega stopnišča do vaše sobe.  Poglejte tudi kje so 
nameščeni gasilni aparati.

NE POZABITE
• Uporaba dodatnih grelnih naprav je prepovedana!
• Likanje v sobi je prepovedano!
• V primeru požara, takoj pokličite hotelsko recepcijo!
• V primeru požara ne uporabljajte dvigala!

V PRIMERU POŽARA V VAŠI SOBI
Če gre za manjši požar, ga pogasite z gasilnim aparatom, ki 
se nahaja na hodniku ter o tem obvestite hotelsko recepcijo.

V primeru večjega požara:
• takoj zapustite sobo in zaprite vrata za seboj
• pohitite do najbližjega zasilnega izhoda
• vključite alarm za požar, ki se nahaja v nadstropju
• o požaru obvestite hotelsko recepcijo

Če je na hodniku dim, ostanite čim bližje vrat.  Če je potrebno, 
usta in nos pokrijte z vlažnim robčkom ali krpo ter se spustite 
na kolena (čim nižje).  Ko se spuščate po stopnicah, se 
oklenite ograje. Med prebijanjem skozi dim, poskusite čim 

manj dihati.  Ne prestrašite se, če pride do izpada električne 
energije in če je temno v prostoru, zasilni izhodi so osvetljeni.

ČE NE MORETE ZAPUSTITI SOBE
Če so vrata ali kljuka prevroči:
• zaprite vrata
• obvestite hotelsko recepcijo
• napolnite kad in umivalnik z vodo
• uporabite koš za smeti kot posodo, ki vam bo služila za  
 namakanje vrat, oken in sten
•  odstranite zavese iz oken
• namočite brisače, rjuhe in druge materiale ter jih 
 uporabite za zapiranje lukenj na vratih in oknih 

Če se kljub izvedenem postopku v Vaši sobi pojavi dim, se 
preko glave pokrijte z mokro odejo.   Če postane dim zelo 
gost, boste morali odpreti okno.  Če ga ne morete odpreti, 
uporabite stol ali omarico in ga razbijte.  Če dim ali ogenj 
prihajata iz nižjih nadstropij, ne odpirajte oken.

OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE
Če se morate prebiti skozi goreče okno, svoja oblačila 
namočite v vodo, zaradi zaščite pred ognjem.  Glavo pokrijte 
z mokro odejo ali drugim mokrim materialom, poskusite čim 
manj dihati in se prebiti do izhodnih vrat.  Če so Vaša oblačila 
že zagorela, se pokrijte z odejo, brisačo ali s čim drugih ter 
se kotalite po tleh dokler ne pogasite ognja. Ostanite čim 
mirnejši.



HIŠNI RED
PRIJAVA NASTANITVE (CHECK IN) 
Vstop v sobo je mogoč na dan prihoda od 14. ure. Ob prihodu 
se prijavite na hotelski recepciji. 

ODJAVA NASTANITVE (CHECK OUT) 
Zadnji dan bivanja morate sobo zapustiti do 11. ure.  Če želite 
podaljšati svoje bivanje, Vas prosimo, da o tem obvestite 
hotelsko recepcijo dan prej.  Če potrebujte varovanje Vaših stvari 
po odjavi, se lahko o tem prav tako dogovorite na recepciji.

PODALJŠANO BIVANJE (POZNI CHECK OUT) 
Vaše bivanje v hotelu na dan odhoda se lahko podaljša do
14. ure ali do 18. ure ob doplačilu na hotelski recepciji.  

ZGODNJI ODHOD
Hotel si pridržuje pravico, da v primeru predčasnega odhoda 
zaračuna do 100 % celotnega zneska za vse naročene in 
neizkoriščene storitve.

ODPOVED OBROKA
Odpoved obroka je potrebno napovedati dan prej, kosilo do 
9. ure in večerjo do 14. ure.

NOČNI MIR
Prosimo, spoštujte nočni mir med 23. in 7. uro.

MLADOLETNIKI
Osebe, mlajše od 18 let, ne morejo bivati   v hotelu, če jih ne 
spremlja odrasla oseba.

KAJENJE
V javnih prostorih hotela ali v hotelskih sobah ali apartmajih 
kajenje ni dovoljeno. Prostor za kajenje se nahaja v Terra 
lounge baru.

KORISTENJE STORITEV NA RAČUN ZA SOBO
Če želite, vam lahko vsako naročilo v naših barih ali 

restavracijah in spa centru zaračunamo neposredno na račun 
za sobo. Neposredno bremenitev zagotavlja vaša hotelska 
kartica, ki jo morate imeti s seboj.

WALK IN
Če se brez predhodne rezervacije prijavite v hotel z garancijo 
plačila, vam bo recepcija vnaprej zaračunala vaše bivanje.

OMEJITEV PRAVIC BIVANJA
Hotel si pridržuje pravico zavrniti bivanje in druge storitve 
tistim gostom, katerih vedenje nikakor ni v skladu s hotelskimi 
pravili, ki posegajo v mir in dostojanstvo drugih gostov ali 
osebja, ali ogrožajo njihovo varnost ali dobro počutje.

HOTELSKI RAČUN
Plačate lahko na recepciji v času vašega celotnega bivanja, 
ali najpozneje do 11. ure zadnji dan bivanja.  V primeru 
daljšega bivanja, se hotelski račun plača vsakih 7 (sedem) dni, 
preostanek računa pa plačate ob odhodu.  Plačate lahko z 
gotovino ali kreditnimi karticami (Visa, Diners Club, Eurocard/
Mastercard.

OKVARE
O vseh okvarah ali pomanjkljivostih, ki ste jih opazili v svoji 
sobi, takoj obvestite hotelsko recepcijo.

POŠKODBE INVENTARJA
Poškodbe inventarja, ki jih povzroči gost v sobi ali drugje v 
hotelu, se zaračunajo po ceniku, ki se nahaja na recepciji hotela. 

HIŠNI LJUBLJENČKI
V hotelu ni dovoljeno imeti hišnih ljubljenčkov, razen manjših psov 
do 6 kg v temu namenjenih sobah, za katere se obračuna doplačilo 
po veljavnem ceniku.  Hišnih ljubljenčkov ne smete pustiti brez 
nadzora.  Hišni ljubljenčki nimajo vstopa v wellness, savne, bazene 
in v restavracije.  Lastniki ljubljenčkov so dolžni spoštovati pravila 
hišnega reda ter prevzeti odgovornost za vso škodo ali poškodbe, 
ki jih povzročijo njihovi ljubljenčki.  Hotel si pridržuje pravico 
zaračunati škodo, ki jo povzročijo hišni ljubljenčki.



TELEFON
Za prosto linijo pritisnite 0, nato 
pa izberite željeno telefonsko 
številko. Za klice iz sobe, pokličete 
številko sobe (npr. 3228 ili 3309)

INTERNE TELEFONSKE 
ŠTEVILKE:
RECEPCIJA int. številka 3710
HOTELSKA RESTAVRACIJA
int. številka 3790
BAR ELEMENT int. številka 3788
BAR TERRA LOUNGE
int. številka 3786
DVOREC MIHANOVIĆ
int. številka 3772
VODNI PLANET int. številka 3712
SPAeVITA int. številka 3714
SVET SAVN int. številka 3715

INTERNETNA CONA
V vseh hotelskih prostorih ter 
sobah je omogočen brezplačen 
WiFi.  V hotelski recepciji je na 
voljo tudi računalnik, ki ga lahko 
uporabljate.

TV PROGRAMI
1 HTV 1
2 HTV 2 
3 RTL
4 NOVA TV
5 RTL 2
6 DOMA TV
7 HRT 3
8 HRT 4
9 SLO 1
10 SLO 2
11 SLO 3
12 PLANET TV
13 POP TV
14 TV 3 MEDIAS
15 KANAL A 
16 GOLICA TV
17 SPONKA GOLD TV
18 TELE M
19 RTL KOCKICA
20 CMC
21 BBC WORLD
22 BLOOMBERG EUROPE
23 AL JAZEERA ENGLISH
24 CNBC EUROPE
25 CNN INT
26 EURO NEWS
27 RAI 1
28 RAI 2
29 RAI 3
30 RAI NEWS 24
31 CCTV NEWS
32 FRANCE 24 ( eng) 
33 FRANCE 24  ( fra ) 
34 HSE 24 EXTRA

35 DW
36 EUROSPORT 1
37 RTL AUSTRIA
38 RTL 2 AUSTRIA
39 SUPER RTL A
40 VOX CH
41 RUSSIA TODAY
42 CANAL 24 HORAS
43 SPORTSKA TELEVIZIJA
44 TVE INTERNATIONAL
45 TV 5 MONDE EUROPE
 
 

MEDIJI IN KOMUNIKACIJA








