
Dan najlepših sanj

v Grand hotelu Sava, Rogaška Slatina





Ko boste iskali (k)raj na zemlji, kjer bi radi doživeli enega najlepših trenutkov v 
svojem življenju, nikar ne iščite daleč od doma. Ozrite se proti vzhodu Slovenije in pol 

ure vožnje iz Celja ali Maribora boste našli kraj, ki ste ga iskali. Rogaška Slatina, 
kraj, kjer dobite občutek, da se je čas za trenutek ustavil in pustil za sabo neizbrisno 

sled romantike. Že od nekdaj je idilično zdraviliško mesto, kamor so zahajali 
eminentni gostje visokih družb. Tako sta se po rogaških parkih že pred davnimi časi 

sprehajala cesar Franc Jožef in cesarica Sisi. Že tretjič v svoji zgodovini je bil kraj 
proglašen za "najlepši turistični kraj". Ko se sprehodite skozi obnovljeni zdraviliški 

park, kjer je nasajenih na tisoče rož, verjemite, ne boste ostali ravnodušni. 
V samem osrčju Rogaške vas čaka Grand hotel Sava**** superior, v svojem blišču in 

lepoti. Za vas in vaše svate poskrbimo z vrhunsko namestitvijo, razvajanjem v Lotus 
velnes centru, sprostitvijo v bazenu ali savnah in vrhunsko kulinariko. 

In najpomembneje, kakšno nepozabno doživetje vam pričaramo: 
Cerkvena poroka v majhni, kot iz pravljice vzeti cerkvi Svete Ane, v bližini 

parka, v zavetju čudovitih več stoletnih dreves. Nadaljujemo civilni del obreda v 
zgodovinskem glasbenem paviljonu Tempel in ko se uradni del konča, je celoten 
park vaš, za nepozabne fotografije v objemu cvetja. In ker je bil prvi del vašega dne 

prepoln čustev, obredov in lepih želja, nastopi zdaj čas za zabavo in sprostitev. Sedaj se 
prepustite razvajanju vrhunske restavracije Kaiser. Pa glasba, zdaj nežna za dušo, 

potem poskočno igriva na veselje svatov.

Poročna pravljica v najlepšem parku 
Grand hotela Sava**** Rogaška Slatina

Tako je pri nas.

superior





Edinstvena lokacija za vašo poroko na prostem v pravljičnem paviljonu Tempel, 
v prečudovitem parku (obnovljen leta 2011 in večkrat nagrajen kot najlepši park)

V neposredni bližini je cerkvica sv. Ane

Vrhunska in moderno opremljena restavracija Kaiser z vrhunsko kulinariko 

"Sisi sweet collection" (vrhunske domače slaščice in poročne torte)

Možnost namestitve za vas in vaše goste v novih sodobno opremljenih 
sobah Lux v Grand hotelu Sava****superior

Wellness center Lotus (priprava mladoporočencev na poročni dan /
make up, frizura, sprostitvena masaža …)

Svetovanje in organizacija celotne poroke (poskrbimo za glasbo, fotografa, dekoracijo …)

Uresničimo vam sanje …



Najlepši park s svetlobnimi efekti 
osvetljeno vodno fontano in 

bogato tradicijo…

Glasbeni paviljon Tempel v osrčju 
cvetočega parka,

kjer potekajo civilne poroke …

 V osrčju zdraviliškega parka in v okrožju 100 metrov imamo vse …



Cerkvica Svete Ane 
v neposredni bližini 

parka …

 Cerkvena poroka

Civilna poroka na 
prostem





À la carte restavracija Kaiser

Kulinarika se pri nas piše z Veliko začetnico in sicer v ala carte restavraciji Kaiser…
V restavraciji Kaiser poteka režija dovršenega enogastronomskega prepleta okusov pod budno taktirko 

večkrat nagrajenega kuharskega virtuoza Janija Čonžeka, ki je svoje znanje brusil v elitnih hotelih 
sanjskega Dubaja ter priznanega F&B strokovnjaka Davida Vasiljevića, SOMMELIER III, WSET 3 

manager, bivšega državnega prvaka v sommelierstvu in polfinalista svetovnega WSA prvenstva "THE 
BEST SOMMELIER IN THE WORLD" 2013 v Londonu.

Obisk restavracije vselej obljublja zgodbo, tisto pristno in čutno podkrepljeno, katero z znanjem in 
poznavanjem novih trendov z nasmehom na obrazu kreira najboljša gastronomska ekipa našega hotela.
Bogato paleto modernih jedi nadgrajuje še KAISERJEVA ZAKLADNICA VIN, kjer s ponosom ponudimo 
preko 190 različnih etiket najboljših vinskih steklenic in destilatov na svetu. Zakladnica vin zagotavlja 

najširšo ponudbo najboljših slovenskih in tujih vin v tem delu Slovenije. 
 Obiščite nas in skupaj bomo napisali zgodbo za spomine…

Ljubezen gre skozi želodec …

 V Grand hotelu Sava smo prepoznavni po odličnih slaščicah, ki jih pripravljajo naši odlični 
slaščičarski mojstri pod blagovno znamko "Sisi sweet Collection". 

Torte in sladki grehi "Sisi sweet Collection" …





Poskrbimo za obleko tako za nevesto kot ženina 
(v sodelovanju s priznano modno kreatorko Urško Drofenik)

Najem limuzine (najem prestižnih avtomobilov in starodobnikov)

Najem, kočije, helikopterja ali jahte

Odpiranje penine s sabljo

Organizacija ognjemeta ali lampijončkov

Vodenje programa poroke z našo animatorko

Svetovanje vinske spremljave s priznanim sommelier-jem

Izdelava meni kartic in kartic z imeni …

Vse je mogoče …

Z nami bo vaša poroka nekaj posebnega in drugačnega …





Če bi vaši gostje potrebovali prenočitev, jim v našem hotelu nudimo popust. 

Darilo Grand hotela Sava za mladoporočenca:
 

• Bivanje v lux apartmaju z jacuzzijem, savno in zajtrkom v sobo 
(pri porokah nad 40 svatov)

• Koriščenje savn in bazena
• Penina, cvetje in sadje v sobi mladoporočencev

 Namestitev v Grand hotelu Sava****

Zakaj poroka pri nas?

Dolgoletne izkušnje pri organizaciji porok so razlog več, da se odločite prepustiti
organizacijo poroke strokovnjakom, ki vam bodo z veseljem svetovali in vam pričarali

nepozabno poroko brez stresa …

Prihodnost bodo pisali tisti, ki ljubijo svoje sanje

superior







HOTEL SAVA ROGAŠKA d.o.o.
Zdraviliški trg 6, 3250 Rogaška Slatina

Slovenija

info@hotel-sava-rogaska.si
www.rogaska.si

T +386 (0)3 811 40 00
F +386 (0)3 811 43 90


