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Vstopite v svet udobja, kakovosti in stila
Rogaška je že stoletja znana po svoji zdravilni »slatinski« vodi.
Vendar to ni vse. Rogaška je kraj, kjer so se stoletja pisale
zgodbe o ljudeh, naravi, vodi, zdravju … Je kraj, odmaknjen
od vrveža in napetosti velikih mest. V okolju vlada mir, obdan
z bogatim zelenjem in neokrnjeno naravo. Razkošen park
pomirja s svojo lepoto in urejenostjo, okoliški gozd vabi v svojo
mogočno senco.
Kljub temu da je hotel ohranil ves šarm zgodovine, zadovolji
najvišja pričakovanja sodobnega gosta, saj vas zapelje s svojo
mogočno podobo in razkošno ponudbo.
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Izbira Rogaške je dober
začetek
Kongresni center Rogaška se nahaja v Grand hotelu Sava**** superior in je zaradi svoje
lokacije v čudovitem zdraviliškem parku idealna izbira za prosti čas, kratke počitnice,
aktivne počitnice, Wellness & Spa ali poslovni dogodek. Naše storitve gredo še korak
naprej. Poleg odličnosti hotelskih storitev in zmogljivosti pri organizaciji dogodkov
nudimo našim gostom celovito podporo. Naša strokovna ekipa je nevsiljiva, a vedno v
bližini. Pripomore, da se kljub delovnemu srečanju lahko pri nas sprostite in uživate.
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Dvorana
Tempel

Dvorana
Donat

Dvorana
Styria

Prostor za registracijo in razstavljalce

Kongresni center Rogaška

Bar za
pogostitve

Sodoben poslovni svet je prestopil meje pisarn. Neokrnjena narava, blagodejni učinki
termomineralne vode ter storitve sodobnega wellness centra bodo dopolnili in popestrili
poslovna srečanja. V ospredje prihajata družabnost in timsko delo, zato smo za vas
pripravili pestro ponudbo incentive programov, ki jih zaznamuje edinstveno okolje.
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Najem konferenčnih
dvoran
Dvorana
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KINO

Kapaciteta

Najem poldnevni
(do 4 ure) v EUR

Najem
celodnevni
v EUR

Dvorana velika (Tempel + Styria + Donat)

do 300 oseb

450

800

Dvorana Tempel + Donat

do 200 oseb

350

600

Dvorana Styria + Donat

do 200 oseb

350

600

Dvorana Styria

do 100 oseb

250

400

Dvorana Donat

do 90 oseb

250

400

Dvorana Tempel

do 100 oseb

250

400

Male sejne sobe Sava

do 15 oseb

100

150

Sejna soba Zagreb

do 20 oseb

100

150

Cena je enotna za najem dvorane z osnovno tehniko (flip-chart, grafoskop, video, ozvočenje – fiksni,
prenosni in kravatni mikrofoni, DVD-predvajalnik, CD-predvajalnik, pomično platno). Možnost različnih
postavitev v dvoranah.V primeru da 70 % udeležencev dogodka biva pri nas, je najem dvorane GRATIS.

RAZRED

BANKET

U-blok

RIBJA KOST

Kongresni center Rogaška ima veliko dvorano, ki sprejme tudi
do 300 oseb. Dvorano je mogoče za različne delavnice razdeliti v
tri manjše zvočno izolirane dvorane. Poimenovane so po znanih
izvirih mineralne vode: Tempel, Donat in Styria. Vsaka dvorana
po pregraditvi sprejme do 100 oseb. Tako se lahko popolnoma
prilagodimo velikosti dogodka in številu udeležencev.
Posebno privlačnost daje dvoranam steklena stena, ki ponuja
veliko naravne svetlobe, čudovite podobe narave, odmaknjenost od
mestnega vrveža in hitrosti delovnika. Center ima najmodernejšo
tehnično in vizualno opremo (LCD-projektor, pomično projekcijsko
platno, ozvočenje, govorniški pult, predsedniško omizje, flip-chart,
video, DVD-predvajalnik, grafoskop, prenosni in fiksni mikrofon,
tv, prenosni računalnik, po naročilu sistem za simultano prevajanje
s premičnimi kabinami, videokonferenčno tehniko, dokumentirno
kamero, telefonski in internetni priključek …).

Razkošje in domačnost
GRAND HOTEL SAVA****superior

Cena v EUR

Dvoposteljna soba z balkonom Lux

110

Dvoposteljna soba Lux

100

Dvoposteljna soba z balkonom Superior

95

Dvoposteljna soba Superior

85

Dvoposteljna soba Premium

75

Cene v EUR po osebi na dan, DDV vključen.
Pridržujemo si pravico do spremembe cen.

DOPLAČILA
• Turistična taksa: 1,50 EUR na osebo na dan
• Dodaten bife obrok v hotelski restavraciji: 20 EUR na osebo na obrok
• Single use dvoposteljne sobe: 25 %
• Soba Grand: 20 € po osebi		
POPUSTI
• Odrasla oseba na dodatnem ležišču (sobe grand): -10 %

Cene vključujejo:
• namestitev na osnovi nočitve
z zajtrkom v Lux, Superior ali
Premium sobah
• neomejeno kopanje v termalnem
bazenu Lotus Term
• neomejeno uporabo turške in
finske savne ter tepidarija
• prost vstop v fitnes center
• jutranjo gimnastiko, vodno
aerobiko
• uporabo kopalnega plašča in
kopalne brisače
• steklenico zdravilne mineralne
vode v sobi
• bogat animacijski program
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Seminarji na gradu
Najem prostorov za poslovna in družabna srečanja
Ponujamo možnost za organizacijo seminarjev, konferenc, strokovnih in poslovnih
srečanj v prijetnem okolju srednjeveškega renesančno-baročnega kulturnega
spomenika.
Velika »slavnostna dvorana«, primerno urejena za izvedbo sodobnih protokolarnih,
strokovnih in družabnih dogodkov, se nahaja v tretjem nadstropju.
Dvorana je dimenzije: 12,77 x 5,94 m.

SLAVNOSTNA DVORANA

• najem
• najem
• najem
• najem
• najem

slavnostne dvorane: 209,00 € / dan
male dvorane: 105,00 € / dan
male in velike dvorane: 250,00 € / dan
tehnične opreme: 15,00 € / za posamezni sklop opreme / dan
grajskega dvorišča z okolico: 105,00 € / dan

Muzej na prostem Rogatec
V Muzeju na prostem Rogatec ob vznožju Donačke gore, v avtentični štajerski krajini,
ohranjamo ljudsko stavbarstvo subpanonskega tipa, značilno za Obsotelje v času od 19.
do sredine 20. stoletja. Jedro muzeja z originalnimi stavbami je z leti preraslo v največji
slovenski muzej na prostem in kulturni spomenik državnega pomena.
Leta 1997 je bil nominiran za evropski muzej leta. Bogata programska dejavnost
omogoča obiskovalcu, da kulturno izročilo nekdanjih graditeljev spoznava in raziskuje
ter doživi svojo lastno izkušnjo dediščine.

70 oseb

50 oseb

50 oseb

40 oseb

Tehnična oprema:
(diaprojektor, LCD-projektor, prenosni računalnik, video, TV, flip-chart tabla, ozvočenje)
Gostinska ponudba:
• grajska restavracija s celovito gostinsko ponudbo
• vrhunska vinoteka
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Dvorec Strmol
Razvil se je iz srednjeveškega stanovanjskega stolpa, ki so ga leta 1436 Celjski grofje
podelili Jakobu Strmolskemu iz Cerkelj na Gorenjskem. V renesančnem stavbnem tkivu
je ohranjena srednjeveška zasnova. Močan vpliv baroka s štukaturami, freskami in
privlačno poslikavo fasad ga uvršča med pomembne fevdalne objekte na Slovenskem.
Obnovljen je bil v letih 1996–2003 in 2014. Dvorcu vračajo življenjski utrip zgodbe iz
preteklosti v novi preobleki: slikovite razstave, koncerti, tematska vodenja, gledališki
prizori iz življenja v času baroka in delavnice v Rokodelskem centru Rogatec.

Odmori za kavo med vašim
poslovnim srečanjem
BASIC
Kava, mleko, čaj, voda, sok
CLASSIC
Kava, mleko, čaj, voda, sok, rogljiček ali domače čajno pecivo
PREMIUM
Kava, mleko, čaj, voda, sok, rogljiček ali domače čajno pecivo, sadje

Za dober
začetek
dneva
HEALTHY ODMOR ZA
KAVO
Naravni sok / smoothie
+ domači mafini

WELCOME
Kava, mleko, čaj, voda, sok, kanapeji, sirova nabodala, sveže in suho sadje

Sadni, zelenjavni
ali sadno-zelenjavni
smoothie

STANDARD
Kanape s pršutom, z zeliščnim namazom in okrasnim paradižnikom, datelj, polnjen s
kozjim sirom in drobnjakom, tunin namaz v sveži kumarični košarici z inčunom, rukolin
pesto, baby mozzarela in okrasni paradižnik na popečeni polenti, domači tobleroni
(sladki kanape)

ZA ZBISTRITEV MISLI
Naravni sadni sok,
kava, rogljiček

LUX
Rakov repek na paradižnikovi salsi z zelenim radičem in s kaprom, nanoški sir v
sendviču domače klobase in gorčičnega namaza, avokadov namaz na polnozrnatem
domačemu kruhu s črno olivo in z lososovim tatarcem, marinirana srebrna šalotka v
ovoju domačega kuhanega pršuta, tofu na žaru s koreandrovimi rezanci in sojinimi
kalčki, panakota z jagodnimi prelivom
SUPERIOR
Črni kaviar v rožici prekajenega lososa na sladki meloni, domača divjačinska paštetka
na rukoli in hrustljavem koruznem kruhku, kraški pršut z buffalo mozzarelo in
motovilcem na foccacio kruhu, rokford sir z rdečim grozdjem na slanem krekerju s
tartufatino nadevom, škampov repek v gaspačo juhi s svežimi kumarčnimi rezanci,
kranjska klobasa na jabolčni čežani, domače izdelane Mozart kroglice
NOVO
Slano pecivo, potratna potica, zavitki, pite, tortice, mafini, sadni kruh, orehovi
polžki, gibanica, presno in bio pecivo.

NAMIZO
Zdravilna mineralna
voda ali voda Namizo
0,25 l, mlečni rogljiček
z rozinami
WAKE UP
Kava, club sendvič,
domači zeliščni
ledeni čaj
STYRIA
Zelena kava, pečen tofu
na bio kruhkih, sadnozelenjavni smoothie,
polnozrnati piškoti,
sveže in suho sadje
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Prepustite se edinstvenim
gastronomskim doživetjem
Sprostite se in uživajte v gostoljubnosti in prijaznosti
naših restavracij; À la carte restavraciji KAISER in
hotelski restavraciji KRISTAL. Pričarali vam bomo
edinstvena gastronomska doživetja slovenske in svetovne
kuhinje.
Vrhunska kakovost in raznovrstnost ene ali druge
restavracije v kombinaciji s prečudovitim ambientom je
najboljša izbira za potovanje v čarobni svet barv, okusov
in arome.
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Samo za VAS – show cooking:
Slovenske nacionalne jedi
Kulinarične dobrote s celega sveta (mediteranske, azijske,
dalmatinske, balkanske, orientalske jedi)
INSIDE KITCHEN

KOSILA
KOSILO I

KOSILO II

Kremna sezonska zelenjavna juha
z domačim grisinom

Goveja juha s sirovim mošnjičkom
in peteršiljevim oljem
ali
Francoska čebulna juha s sirovim mošnjičkom
in peteršiljevim oljem

Pečen piščanec v pečici po štajersko
Domači mlinci in dušeno rdeče zelje
Sestavljena solata
Jabolčni zavitek

Domača svinjska pečenka, gratiniran puranji file s
paradižnikom in mozzarello, kmečki pražen krompir,
zelenjavni ratatuj
Sestavljena solata
Rezina SISY COLECTION

VEČERJE
Okusiti Slovenijo

Štajerski »TALER«

Kranjska klobasa, kuhana v modri frankinji
na polenti in hrustljavi rukoli,
jabolčna marmelada s hrenom

Kuhan goveji jezik na motovilcu z bučnim oljem in
naribanim jajčkom

Goveja juha z zdrobovimi žličniki
in zelenjavo julienne
Ajdova kaša z jurčki
v testeni košarici
Hrustljavi pujsek, pire iz korenja, zapečeni mlinci,
korenčkov štrukelj

Juha iz gozdnih gob z ajdovo kašo
Štajerski ramstek v gorčični omaki,
sirov štrukelj, pražen krompir
in zelenjavni ratatuj
Jabolčni zavitek z vaniljevo omako,
bučnim oljem in
karameliziranimi bučnimi semeni

Sladoled z okusom potice na jabolčni čežani
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SVEČANI MENIJI
MENI I

MENI II

MENI III

Hladni uvod s štajerskimi domačimi
dobrotami

Škampova juha s popečenimi škampi in
hrustljavim grisinom

Marinirana tuna s pistacijo in sezamom,
popečeni kraljevi gamberi v testu, bazilična
majoneza

Kremna juha iz zelene s hišnim raviolom in
zelenjavo julienne

Hišni njokci z drobnjakom, jurčki in
potočnimi rakci

Polnjena svinjska rolada z mladim sirom,
popečen mladi krompir
in zelenjavni ratatuj

Račja prsa v porto omaki,
polnjena polenta s tartufi,
beluši in belgijski radič

Hrustljavi kraljevi raki z wasabi majonezo
in sladko-kislo omako

Carski praženec s hruškovo čežano in
domačim karamelnim sladoledom

Jogurtova panna cotta s kandirano
pomarančo in čokoladnim cramblom

Biftek s francosko poprovo omako, žlinkrofi,
bukovi ostrigarji in zelenjavni ratatuj

Krompirjeva juha z zeleno in tartufi,
prepeličje jajce in tartufov žličnik

Vanilijev parfait, karameliziran ananas,
čokoladna omaka in crumble
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Ko vam zadiši hladno-topli bife
Hladno-topli bife
Mladi sir na ješprenju z bučkami
Kumarične rezine z domačim jogurtom in feto z
drobljenimi bučnimi semeni
Goveji jezik s kremo iz bučnega olja
Dimljen losos na blinu s kremnim sirom
Goveja juha s fritati in ocvrto čebulo
Porova juha z žličniki mascarponeja

Hladno-topli bife
Finger food
Kuhana šunka v stojalu s svežim hrenom na popečenem
kruhu (rezana pred gosti)
Dilca Kaiserjevih dobrot
(savinjski želodec, divjačinska salama, goveji pršut,
slanina krškopoljskega pujsa, sir, zaseka, hišna piščančja
pašteta, okisana zelenjava)
Mariniran losos s kremnim sirom in koprcem
Bučkin carpaccio in paradižnikov konfit na mladi solati s
popečenim domačim sirom

Arborio rižota z zelenjavo julienne in starano gavdo
Konfirane teletina v gorčični omaki
na pireju kolerabe
Sotiran korenček s petršiljevo kremo
Ocvrte piščančje palčke s sezamom
Zelenjavni ratatuj
Svinjski medaljoni na žaru
Pečen krompirček z rožmarinom
File postrvi na mladi blitvi s pestom

Hišni njoki s piščančjim filejem in sezonsko zelenjavo
Ravioli, polnjeni s štirimi siri s smetanovo omako s tartufi
Hrustljav raviol z lignji, gamberi in lososom na
zelenjavnem ratatuju
Polnjena svinjska rolada z jurčki in mladim sirom
Telečji file v panko drobtinah, pečen na maslu
Hrustljavi kraljevi raki z wasabi majonezo in sladko-kislo
omako
File brancina na kremni mladi špinači
Popečen mladi krompir
Zelenjavni ratatuj

Solatni bife
Sladko sadni bife
(raznoliki sadno-kremni minjoni, sveže sadje)

Pops cake
Čokoladne praline
Makroni
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Popestrite poslovna srečanja
Si želite, da vaša konferenca udeležencem za vedno ostane v spominu? Pri nas
ponujamo možnost popestritve poslovnih dogodkov s pestrimi in drugačnimi
motivacijskimi in kulturnimi programi. Ste se že udeležili kmečke olimpijade, tečaja
plesa, iger brez meja, orientacijskega tekmovanja, poleta z balonom, karaok, piknika ...
Vse to in še več lahko preizkusite pri nas.
Igre brez meja
Igre brez meja so zabavno tekmovanje, pri
katerem sta najpomembnejša usklajenost
članov ekipe in zaupanje v ekipo. Takšno
tekmovanje je kot nalašč za popestritev
poslovnega srečanja. Trajanje: 1–2 uri.

Piknik na kmečkem turizmu
Sprostite se v čudoviti naravi in v
pristnem kmečkem vzdušju. Dodobra se
okrepčajte z okusno domačo hrano in
pijačo. Polni energije se nato pozabavajte
ob plesu in živi glasbi.

Kmečka olimpijada
Preizkusite se v različnih kmečkih
opravilih in rokodelskih spretnostih
(luščenje koruze, streljanje s fračami …).
Zmaga tista ekipa, ki najuspešneje vodi
svojo kmečko posest.
Kmečka olimpijada poteka v Muzeju na
prostem Rogatec, ki prikazuje obrtniške
in gospodarske objekte ter način življenja
kmečkih ljudi v preteklosti.

Svečana grajska večerja
Po ogledu dvorca Strmol v Rogatcu sledi
grofovska ali viteška večerja z možnostjo
postrežbe v črni kuhinji. Posebnost
viteškega menuja je, da se je brez pribora.
Možnost ogleda vinoteke in najema
Društva ročnih možnarjev, ki vas ob
prihodu pozdravi s streljanjem.

Tečaj plesa
Vrhunski plesni učitelji vas bodo naučili
prve plesne korake različnih plesov:
latino, salsa, trebušnih plesov ...
Večerna zabava
Izbirate lahko med različnimi tematskimi
večeri: Fiesta Latina, Mehiška zabava,
Nastop plesalcev, Folklora, Trebušna
plesalka, Cocktail party, Talent show,
Izbor naj …
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Ribji piknik v dolini Vinetu
Med potjo v dolino Vinetu si lahko
ogledate naravne in kulturne znamenitosti
okoliških krajev, kot so Muzej na prostem
Rogatec, grad Strmol … V dolini Vinetu
lahko sami ulovite ribe, kuharji pa vam jih
okusno pripravijo.

Pohod na Donačko goro z orientacijskim
tekmovanjem in malica v planinskem
domu
Med potjo do planinskega doma lahko
občudujete prelepo naravo, čudovit
razgled s Štajerskega Triglava.
Tekmovalce razporedimo v več skupin,
jim razložimo potek igre in razdelimo
pripomočke. Po okrepčilnem požirku
domače kapljice se odpravijo skozi
pragozd Donačke gore v boj z naravo.
Karting tekmovanje
Pomerite se s svojimi prijatelji ali
sodelavci v napetem boju do zadnje
sekunde. Dirko vaših nasprotnikov lahko
spremljate ob hladni pijači s terase.
Proslavite zmago z brizgom šampanjca in
se na trenutek počutite kot pravi dirkač
formule 1.
Polet z balonom
Povzdignite se v nebo z balonom in
si z višav oglejte Rogaško Slatino
in prelepe okoliške kraje. Čaka vas
nepozaben razgled, po varnem pristanku
pa balonarski krst s šampanjcem. Ne
zamudite te edinstvene priložnosti, ki je
lahko eno najlepših in nepozabnih daril za
vaše najdražje ali poslovne partnerje.

Dobre ideje so uspeh
Nogometni teambuilding, Cirkusant – Žongler, Lutkarska
predstava, 007 James Bond, Kulinarični teambuilding, Foto
teambuilding, Bobnarska seansa – Ritme ponesemo do neba!,
Ježa, Pomlad je v zraku!, Zimska olimpijada, Zimska kreacija,
Iskanje eskimskega zaklada

Spoznajte Rogaško na drugačen način
Igra med zaposlenimi utrdi skupinski duh, komunikacijo in
iznajdljivost ter pripadnost podjetju.

Kulinarični teambuilding
Moč timskega duha in motiviranosti …
Bodite drugačni in preizkusite svoje sposobnosti
pri kulinaričnem ustvarjanju. Namen kulinaričnega
teambuildinga je predvsem sprostitev, zabava ter spoznavanje
kulinarike in vina. Želimo vam dokazati, da je preprosta
kulinarika s posodobitvijo jedi lahko zelo drugačna in
posebna.
Pri kulinaričnem ustvarjanju in pripravi pogrinjka gre
predvsem za zabavno druženje vaših zaposlenih in hkrati
tudi razmišljanje, kako bi pripravili pogostitev za kakšnega
pomembnega poslovnega partnerja.
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Največji
uspeh je: biti
uspešen in
zdrav
Preventivni menedžerski programi so
del ponudbe Medical centra Rogaška.
Medical center Rogaška je srce slatinskega
zdravilišča, v njem za zdravje skrbi skupina
vrhunskih in priznanih strokovnjakov:
zdravniki specialisti gastroenterologi,
kardiologi, internisti, dermatologi, urologi,
ginekologi, ortopedi, specialisti fizikalne
in rehabilitacijske medicine, estetski in
plastični kirurgi, žilni kirurgi, nutricionisti,
fizioterapevti, medicinske sestre in maserji.
Še posebej jih odlikujejo visoka strokovnost,
odlična kakovost medicinskih storitev in
indivudalno zasnovan pristop.

Pogoste dodatne preiskave in
posegi
• Polipektomija
• Biopsija in histologija
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Preventivni menedžerski pregledi
Preiskave in pregledi

GASTRO
preventivni
pregled

✔
✔

✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

Uvodni pregled ob sprejemu
Laboratorijske preiskave (hematološke, biokemične in urinske)
Bioimpedančna analiza – merjenje sestave telesa (InBody 720)
Specialistični pregled pri gastroenterologu z interpretacijo
izvidov in pisno mnenje
Ezofagogastroduodenoskopija
Ureazni test
Kolonoskopija

GASTROKARDIO
preventivni
pregled

RAZŠIRJENI
preventivni
pregled

Ultrazvok trebuha

✔

Specialistični pregled pri kardiologu z interpretacijo
izvidov in pisno mnenje

✔

✔

✔

✔

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

EKG
Ergospirometrija
Ultrazvok srca
Ultrazvok vratnih žil
RTG prsnih organov
Specialistični pregled pri dermatologu
Pregled pri urologu, Uroflow in transrektalni ultrazvok

Možnosti dopolnila obstoječega
programa

Ginekološki pregled z ultrazvokom in Papa bris

•
•
•
•
•

Merjenje kostne gostote

Medicina dela
Mamografija (obe dojki)
Obvladovanje utrujenosti
Kineziološki trening individualno
Sprostilno energijske tehnike v skupini

KARDIO
preventivni
pregled

Ultrazvok dojk
Prehransko svetovanje pri nutricionistu
Pitje mineralne vode Donat Mg v pivnici

✔

✔

✔

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔

zanjo

zanj

Ponudba za
menedžerje
1. InBody 770 – analiza sestave telesa
2. Test intolerance na živila
3. Posvet pri zdravniku

Merjenje sestave telesa
na InBody analizatorju
• merjenje količine telesnih tekočin,
proteinov, mineralov z oceno
mineralne kostne gostote in
maščob
• merjenje mase skeletnih mišic,
telesnih maščob in telesne teže
• uravnoteženost telesne gradnje,
ocena zdravja in telesne moči,
ocena telesne pripravljenosti
• ugotavljanje debelosti oz.
prevelikega deleža telesnih maščob
• merjenje površine maščob, ki
obdajajo notranje organe – preveč
teh maščob
• iz izmerjenih parametrov
predlaganje ustreznih sprememb
telesne teže in telesne sestave, ki
so prilagojene vsakemu posebej
glede na izmerjeno konstitucijo
• v procesu hujšanja, redne telesne
aktivnosti – treninga natančen
prikaz sprememb in pravilnosti
postopkov ter pomoč pri
načrtovanju aktivnosti vnaprej
Na podlagi teh preiskav vam lahko
lažje in kvalitetneje svetujemo
nadaljnje postopke (hujšanje,
preoblikovanje telesa, odpravljanje
tekočin ...).
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Podoba dobrega počutja in lepote
V Lotus Health & Beauty centru vas popeljemo do sprostitve, ki
vam bo pričarala podobo dobrega počutja in lepote. Prisluhnite
svoji duši in telesu, prepustite se edinstvenemu razvajanju.
Roke naših izkušenih maserjev vas bodo s sprostitvenimi
masažami, ayurvedo, aromaterapijo ali tajskimi masažami
popeljale do popolne sprostitve. Doživite čarobno moč kopeli in
se prepustite poživljajoči negi naših kozmetičark, ki vam bodo
pomagale ohraniti mladosten videz.

NOVO!

ROI medical programi

Vsi ROI programi vključujejo
zdravstveni pregled in vstop v novi
Luxury ROI SPA center

Priporočamo …
Protibolečinska terapija
• tens-ultraton
• masaža
• glinena obloga / fango

Glavobol / migrena
•
•
•
•

mukabhyanga
aromamasaža glave
aurikoloterapija
tui-na

Razvajanje

• vitaminska anti-age nega s tropskimi sadeži
• lava shell masaža
• razvajanje na vodni postelji v kombinaciji s
savno in kromoterapijo ROI AEMOTION AND
DREAMSPA
• lotus masaža
• abhyanga

Razstrupljanje telesa

• gladilna nega telesa s pilingom (Pevonia
Botanica)
• obloga (Aromatic Moor, Rasul)
• aromafitodrenaža
• ultraton (razstrupljanje ali limfna drenaža)
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Hujšanje / preoblikovanje telesa / izguba
centimetrov

• aurikoloterapija
• Ultraton Futura *Pro (izguba cm, celulita …)
• TECHNISPA preoblikovanje telesa,
anticelulitni postopki, učvrstitev in napetost
kože (vakuum + globinska toplota + dvojna
ionizacija)
• aromatična terapija - body wrapping
• povijalna nega z algami
• anticelulitna masaža s kremo iz zelene kave
• osebni trener

Anti-age postopki za OBRAZ

• pred lifting postopki za obraz priporočamo
ročno čiščenje obraza (nega plantomer)
• stimulativna lifting nega hydradermie lift ali
delux
• liftosom/elasto firm ali kaviar nega obraza
• radiage
• NEGA STEM CELLS PHYTO-ELITE
• RMF-nega obraza
• nega obraza z ultratonom - stimulacija,
mikrotokovi ali ultrazvok

OXI - nega s kisikom

Ocena

★★★★
★★
À la carte
Restavracija Kaiser
Restavracija Kaiser je ocenjena s 6 ★, kar nas
uvršča med 10 najboljših restavracij v Sloveniji.
POSLOVNA KOSILA
Vsekakor je poslovno kosilo priljubljena oblika poslovne
družabnosti. Pogovor je bolj sproščen predvsem, če za
poslovno kosilo izberete restavracijo, kjer se boste dobro
počutili.
Prijeten ambient in gostoljubje À la carte restavracije
Kaiser, predvsem pa izvrstna kulinarična ponudba, ki je
oblikovana posebej za poslovno kosilo, je pravi izbor!
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HOTEL SAVA ROGAŠKA, d.o.o.
Zdraviliški trg 6, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija
info@rogaska.si, www.rogaska.si
T 03 811 40 00, F 03 811 47 32
fb.com/gh.sava/

twitter.com/gh_sava

