
edinstveni POSLOVNI DOGODKI V

Terme Topolšica so odmaknjene od mestnega 
vrveža. Zdravilna termalna voda, miren okoliš in 
čudovita narava so skupaj s spremljajočimi storitvami 
odlično izhodišče za izpeljavo kongresnih dogodkov, 
poslovnih srečanj in team buildingov. Pri izvedbi 
dogodkov nas vodi celovit in kakovosten pristop, s 
katerim za vas ustvarimo edinstveno zgodbo, ki bo 
ostala v prijetnem spominu tudi vašim zaposlenim in 
poslovnim partnerjem.

Zaupajte nam svoje želje in pričakovanja.

kongresne dvorane
Na voljo so vam tri kongresne dvorane. Prva sprejme 
do 140 obiskovalcev, druga in tretja pa sprejmeta vsaka 
po 60. Poleg kongresnih dvoran sta vam v 4. in 5. nad-
stropju hotela na voljo tudi manjša družabna prostora 
z balkonom in čudovitim razgledom na okolico. Vsak 
od njiju sprejme do 20 ljudi.

Pri izvedbi dogodka vam nudimo:
• Sodobno multimedijsko opremo, pisarniški 

material in tehnično pomoč
• Udobne namestitve z vključenim kopanjem  

v termalnih bazenih in vstopom v savne
• Masaže, terapije in tretmaje
• Ustvarjalno in mirno okolje v naravi
• Odlično kulinariko po priporočilu chefa kuhinje
• Pestro izbiro dodatnih aktivnosti
• Ustrežljivo ekipo z osebnim pristopom. 



 

kulinarično doživetje
Z izbranimi sestavinami lokalnega porekla bomo razvajali 
vaše brbončice. Chef kuhinje bo za vaš dogodek pripravil 
posebne kongresne menije, pri izbiri jedilnika pa 
bomo upoštevali tudi vaše želje, predloge in morebitne 
alergijske omejitve. Odmore bomo popestrili z bogato 
ponudbo coffee breakov in prigrizkov in vas za piko na 
i pocrkljali še z zdravim presenečenjem iz kuhinje!

namestitve
Prostorne ter lepo urejene in opremljene sobe v srcu 
narave vam omogočajo prijetno bivanje s čudovitim 
pogledom na park ali bazene. V okviru namestitev vam 
ponujamo nočitev s samopostrežnim zajtrkom in / 
ali večerjo. V ceno namestitve je vključen neomejen 
vstop v bazene in savne hotela. 

Z edinstveno lokacijo v naravi in pestro ponudbo ak-
tivnosti vam omogočamo, da poskrbite za organizaci-
jo dih jemajočega team buildinga! Izbirate lahko med 
številnimi dejavnostmi, kot je denimo nordijska hoja, 
pohod po tematski krožni poti, obisk katere izmed oko-
liških turističnih kmetij in lokalnih proizvajalcev, vode-
na vadba, izlet s kolesi, ipd. Z veseljem bomo prisluhni-
li vašim predlogom in za vas pripravili po meri krojen 
team building program.

priporočamo
Za neformalne dogodke in druženja priporočamo  
bivanje v simpatičnih hiškah na obronku mirnega goz-
da, ki nudijo čudovit razgled, katerega lahko občudujete 
s terase ali balkona. Apartmaji so primerni za bivanje 
2-6 oseb, s popolnoma opremljeno kuhinjo, kopalnico, 
dnevnim prostorom ter z eno do tremi spalnicami. 

Več informacij o naših poslovnih dogodkih 
najdete na naši spletni strani. 

Za vse informacije smo vam na voljo.
Veselimo se vašega obiska!

Kristina Suhadolnik, vodja marketinga
03 89 63 140
kristina.suhadolnik@terme-topolsica.si

www.terme-topolsica.si

Skenirajte QR kodo in  si oglejte 
seznam slovenskih podjetij, ki 
nam že zaupajo! 


