
 
Naj bo to poletje drugačno ! 

 
Letni predah v Grand hotelu Sava****Superior in hotelu Zagreb**** v Rogaški Slatini 

 
Izkoristite poletno ponudbo Rogaška Hotels & ROI Spa in se izognite vrvežu na avtocestah 

proti morju, prepolnim plažam, fast foodu in nezdravemu praženju na soncu… 
Naj bo to poletje drugačno ! 

 
Rogaška Slatina, 26. junij 2018. – Poletno vročino preživite v hladu in svežini!  Ali že ni čas, da 
razmislite o polnjenju baterij in splanirate to leto dopust malce drugače. Kdo ne pozna Rogaške 
Slatine s 350 letno tradicijo in bogato zgodovino, malo turistično mesto oddaljeno od Ljubljane le 
dobro uro vožnje, ki kar kliče na obisk zdravja in relaksacije željnih ljudi. Rogaška Hotels & ROI Spa je 
pripravila mamljiv poletni paket za ljubitelje wellnessiranja, zahtevne gurmane in vse tiste, ki skrbijo 
za svoje zdravje.  
 
Preživite nepozabne dni v dvoje na izviru mineralne vode, v neokrnjeni naravi s kopanjem v 
hotelskem bazenu s termalno vodo, sproščanjem v jacuzziju, revitalizacijski masaži, aktivnostmi v 
naravi, ob najboljših specialitetah..., pravi letni oddih za romantike daleč od letne gužve in vrveža. 
Kulinarična doživetja Vam bodo pričarali v A´la carte restavraciji Kaiser, ki se uvršča med deset 
najboljših hotelskih restavracij v Sloveniji, ki je sestavni del Grand Hotela Sava****Superior in Hotela 
Zagreb****. Izkoristite posebno ugodnost, brezplačen vstop na zunanje in notranje termalne bazene  
Rogaške, ki bodo vaš dopust naredili še zabavnejši. 
  
Prijetni poletni večeri ob zvokih glasbe in poezije so že od nekdaj  svojevrstno doživetje. Še posebej v 
čudovitem in slikovitem ambientu, kot je zdraviliški park Rogaške Slatine. Poleg festivala Pranger, se 
bo od 6. julija do 31. avgusta odvijal 4. tradicionalni Anin festival z več kot 30 kulturnimi, glasbenimi 
in zabavnimi prireditvami. Letošnji Anin festival bo postregel s koncerti klasične 
glasbe  tradicionalnega zdraviliškega orkestra Musica Camerata ter dodatno še 13 posameznimi 
kvalitetnimi koncerti raznolikih glasbenih zvrsti, kot so blues, tango, šanson, jazz, etno, soul, klezmer, 
flamenko z izvajalci kot so Janez Bončina Benč & band, Noreia, Bossa de novo, Okustični & Jadranka 
Juras, Mascara in številni drugi… Tradicija orkestra, ki deluje v Rogaški, sega nazaj v davno leto 1870, 
več kot 40 let pa deluje kot zdraviliški orkester in dela to mestece ravno zaradi tega dogodka 
edinstveno v Sloveniji, saj v osrčju narave  s klasično glasbo poboža najnežnejšo plat duše.     
 
Tisti željni luksuza ne smete zamuditi sprostitev v savnah  in kopelih ekskluzivnega ROI Spa centra 
kateri ponuja užitek v sončenju na zunanji terasi z ohlajevalnim bazenčkom obkroženim s prekrasnim 
zelenjem. Razvajajte se v luksuznih apartmajih in sobah kot sta se že pred stoletji cesarica Sisi in cesar 
Franc Jožef ter mnogi drugi eminentni gostje. 
Doživite to poletje na romantičen in drugačen način!   
 
 

http://www.rogaska.si/ 

https://www.instagram.com/rogaska.si/  
fb.com/gh.sava/  
www.facebook.com/RoiMedicoSpa  
www.facebook.com/restavracija.kaiser  
www.facebook.com/porocnaPravljicaRogaska 
twitter.com/gh_sava 

http://www.anin-festival.si/si/592/Izvajalci.aspx
http://www.anin-festival.si/si/592/Izvajalci.aspx
http://www.anin-festival.si/si/592/Izvajalci.aspx
http://www.anin-festival.si/si/592/Izvajalci.aspx
http://www.anin-festival.si/si/592/Izvajalci.aspx
http://www.anin-festival.si/si/592/Izvajalci.aspx
http://www.rogaska.si/
https://www.instagram.com/rogaska.si/
http://fb.com/gh.sava/
http://www.facebook.com/RoiMedicoSpa
http://www.facebook.com/restavracija.kaiser
http://www.facebook.com/porocnaPravljicaRogaska
http://twitter.com/gh_sava

