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Naravna zdravilišča v
Sloveniji, deželi

zdravih vod



DEŽELA
ZDRAVIH
VODA

Visoka kakovost pitne vode

87 vrelcev in termalnih
izvirov

2 svetovno znani pitni
mineralni vodi

SLOVENIJA



15 VERIFICIRANIH NARAVNIH ZDRAVILIŠČ

15 edinstvenih zgodb

Vsa so člani SSNZ

Ob morju, med vinorodnimi griči, obdana z gozdovi, ob čistih rekah, s
pogledi na gore…
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Preventiva-
Medical
wellness
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SelfnessTermalni 

vodni parki & Aquafun 

4
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PRODUKTI



NARAVO

In vse se prične z ... 

V Sloveniji, deželi zdravih voda... 1.



Zgodbe slovenskih naravnih zdravilišč so …

ZGODBE  O  BLAGODEJNIH
TERMALNIH  VODAH  IN
DRUGIH  NARAVNIH
ZDRAVILNIH  DEJAVNIKIH 



ZDRAVJE 
IZ NARAVE

Dokazani in priznani
učinki naravnih
zdravilnih dejavnikov



TERMALNE IN
MINERALNE
VODE

Mnoge od njih
edinstvene



EDINSTVENE
PITNE
MINERALNE
VODE 

Radenska
Donat Mg



Klinično je dokazano, da je Donat Mg® učinkovit v 
stimulaciji prebave in da izboljšuje kakovost življenja 



Radenska se po vsebnosti CO2 uvršča med najbogatejše
mineralne vode v Evropi



DRUGI NARAVNI
ZDRAVILNI
DEJAVNIKI 

Mineralni peloidi, pohorska šota, talasoterapija 
z morsko vodo, slanico, solinskim blatom, 

blagodejna klima z aerosoli …



LOKALNI
KARAKTER

Vsa slovenska naravna
zdravilišča  cenijo
naravne in posebne
danosti



ODGOVORNOST 
& PREDANOST

Z ljubeznijo skrbimo za naša
naravna bogastva! Delujemo v
sozvočju z naravo in skrbimo
za okolje – Slovenia Green,
Eco-label.



STOLETNO
TRADICIJO

Zgodbe slovenskih zdravih voda so tudi
močno povezane s ... 

2.



The history of many Slovenian health
resorts and spas dates back to the

ROMANS

OZADJE SLIKA

Zgodovina številnih
slovenskih zdravilišč
sega v obdobje
Rimljanov 



Termalna voda iz Dobrne 
je bila prvič uporabljena v zdravstvene namene že
davnega 

1403

SREDNJEVEŠKI ALKIMISTI  



Zdravilna moč vode iz
Rogaške 
je bila znana že mnogo
pred pisno omembo
leta 

1572

Slovenska zdravilišča so bila
med najbolj eminentnimi v
času razcveta evropskih
dvorov 





ZNANJU

Zgodbe zdravih voda 
so zgrajene na

... 3.



STRONG 
MEDICAL TEAMS

37

734
Več kot 100 specialistov (fiziatrov, internistov in drugih), 190
fizioterapevtov, 500 medicinskega osebja, dopolnjeno z domačimi in tujimi
strokovnjaki iz kliničnih centrov in zasebnih klinik 

790



HOLISTIČNI
PRISTOP

Diagnostika,
rehabilitacijski tretmaji, 
preventivni programi 
in nega 



MEDICINSKA
REHABILITACIJA

na področju medicinske rehabilitacije 

ODLIČNI REZULTATI 



USPEŠNE TERAPIJE – KINEZIOTERAPIJA



TERMALIZEM IN
BALNEOLOGIJA

Tradicija
termalizma in
balneologije 





MEDICAL WELLNESS

Preventivni programi z uporabo
moči narave za zdravje in vitalnost



NEKAJ
PODATKOV

• 10.300 hotelskih postelj
(večinoma  4*);

• 4.200 postelj v kampih
• 1.580 postelj v apartmajih
• 842.000 prihodov (gostov)
• 3,199.000 prenočitev
• 64,25-odstotna letna

zasedenost hotelov
• 10 % storitev plačanih

preko ZZZS 
• 29-odstotni delež vseh

gostov v SLO
• 11 % mednarodnih turistov

v SLO

Termalna
zdravilišča
generirajo
tretjino vseh
prenočitev v
SLO turizmu





JAGODNI
IZBOR 

…samo kot primeri med 15
slovenskimi naravnimi zdravilišči 4.



TERME DOLENJSKE
TOPLICE

Uradno eno najbolj cejenih zdravilišč Avstro-ogrskega cesarstva, danes s
ponosom predstavlja enega najboljših Spa hotelov v Evropi



TERME 3000
MORAVSKE TOPLICE

Edinstvena črna termo-
mineralna voda, najtoplejša v
Sloveniji 



      TERME 
      ZREČE 

Deset tisoč let stara šota iz globin
pohorskih gozdov je dokazano
učinkovito naravno zdravilno
sredstvo



MEDICAL 
CENTER ROGAŠKA

Edini pravi zdraviliški
kraj v Sloveniji z
vrhunskim Medical
centrom Rogaška  



THERMANA 
LAŠKO

160-letna tradicija rehabilitacije z uporabo
blagodejne vode z izjemnim kristalom iz
Laškega



Nazaj k sebi. 
Slovenska wellness
destinacija št. 1 – 
že 9 krat zapored.

TERME 
OLIMIA



#ifeelsLOVEnia

#sLOVEnianSPAS
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