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Dragi mladi (po letih in srcu)! Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite v "ekipi" mlajših naturistov! V slogi je 
moč. Štajerci in Štajerke!!! Vzpodbudna novica za vas in ostale 
naturistov Savinja, ki že pričakuje nove člane in 
Še pred poletjem se bomo udeležili akcije Zelen
Konec maja se bomo spet malo potrudili, da bo odbojkaški pokal ostal v
konkurenco na 41. srečanju naturistov Alpe-Adria v Solarisu. Predzadnji vikend v juniju potuje vesela karavana 
naturistov z avtobusom za en vikend na Češko, kamor nas vabijo tamkajšnji naturisti! Ve
kratkem na internetni strani! 
Poleti bodo posamezna društva organizirala več
uradni naturistični gozdni poti v Sloveniji, DN Triglav nas vabi na zabavno druženje na Gorenjsko. Julija se bomo 
potrudili in organizirali “Dan brez kopalk”. V Szikiju na Madžarske
(po letu premora) konec julija, kjer nas bodo nagradili z brezpla
pivom. V Banovcih se bomo morda razvajali konec avgusta.
Med 13. in 22. septembrom se bo naša druš
Mednarodne naturistične zveze v Montalivet blizu Bordeauxa v Franciji, kjer je bila zveza pred šestdesetimi leti 
tudi ustanovljena! Tja se bomo podali bodisi s kombijem ali z letalom. V posezoni s
zabava zagotovljena! Pridruži se nam tudi ti! Vabljene družine, saj je za mladež odli
Ne pozabi si podaljšat svoje članarine za 2013. S 
popustov širom sveta v kampih, nudističnih naseljih, križarjenjih,
Užijte prekrasno pomlad, ki je pred nami! 
In še enkrat vljudno vabljeni v veselo družbo slovenskih ljubiteljev narave in zdravega življenja brez obleke!
Naturistični pozdrav! 

...........Cenik oglaševanja v biltenu Naturist 20
Enkratna objava Vse 3 izdaje
Zadnja stran 
1/1 samo color 
250,00 € 
Notranje strani 
1/1 color 
210,00 € 
1/2 color 
125,00 € 
1/1 črno- belo 
85,00 € 
1/2 črno- belo e 
50,00 € 

Zadnja stran
1/1 samo color*
685,00 € 
Notranje strani
1/1 color 
580,00 € 
1/2 color 
320,00 € 
1/1 črno-
235,00 € 
1/2 črno-
130,00 € 

 

Foto: Ana Kova

----------------------------------------------------------------------- Stran 3  -------------------------------------------------------------------
 

KONČNO POMLAD!
Upam, da ste, dragi naturisti in spoštovane naturistke 
čimbolj aktivno preživeli belo zimo! Razveselila nas je 
Tina Maze, najboljša smučarka na planetu! Č
ZDNS! Kot vsem ostalim športnim junakom.
Naturisti smo se greli v savnah ter ob vikendih plavali goli 
v Dolenjskih Toplicah! Letošnjo plavalno sezono na 
prostem smo otvorili že 5. januarja v reki Krki v Malem 
raju!  Zimo so maškare veselo preganjale v Dobrni.
Ob razmišljanju, kaj naj napišem za uvod, mi pogled uhaja 
skozi okno. Pomlad je tu!!! Zvončki in trobentice, ma
vijolice. Moji tulipani se pa še skrivajo. Mi smo pa že 
zajadrali novim naturističnim dogodivšč
slovenska društva so že imela občne zbore. 

n srcu)! Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite v "ekipi" mlajših naturistov! V slogi je 
odbudna novica za vas in ostale je, da je v Celju dejavno in aktivno novo Društvo 

lane in članice! 
Še pred poletjem se bomo udeležili akcije Zeleni vikend v Bohinju sredi aprila. 
Konec maja se bomo spet malo potrudili, da bo odbojkaški pokal ostal v slovenskih rokah, ko bomo pomet

Adria v Solarisu. Predzadnji vikend v juniju potuje vesela karavana 
eško, kamor nas vabijo tamkajšnji naturisti! Več informacij preberete v 

la več aktivnosti: DN Mali raj bo pripravilo dan odprtih vrat, pohod po 1. 
ni gozdni poti v Sloveniji, DN Triglav nas vabi na zabavno druženje na Gorenjsko. Julija se bomo 

potrudili in organizirali “Dan brez kopalk”. V Szikiju na Madžarskem že trepetajo pred našim ponovnim obiskom 
(po letu premora) konec julija, kjer nas bodo nagradili z brezplačnim bivanjem, če bomo športno aktivni. In poceni 
pivom. V Banovcih se bomo morda razvajali konec avgusta. 
Med 13. in 22. septembrom se bo naša druščina podala na Petanque turnir in praznovanje 60. obletnice 

ne zveze v Montalivet blizu Bordeauxa v Franciji, kjer je bila zveza pred šestdesetimi leti 
tudi ustanovljena! Tja se bomo podali bodisi s kombijem ali z letalom. V posezoni so cene tam nizke. Svetovna 
zabava zagotovljena! Pridruži se nam tudi ti! Vabljene družine, saj je za mladež odlično poskrbljeno!

lanarine za 2013. S člansko izkaznico in znamkico za tekoče leto imaš ogromno 
nih naseljih, križarjenjih, hotelih, toplicah in trgovinah! 

In še enkrat vljudno vabljeni v veselo družbo slovenskih ljubiteljev narave in zdravega življenja brez obleke!

Maja Penko, predsednica ZDNS

...........Cenik oglaševanja v biltenu Naturist 2013......... 
Vse 3 izdaje 

NOVO 2013    
  
 *GRATIS 30 dnevna objava banerja 
468x60 pix na naši spletni strani 
www.naturist.si 
**GRATIS 30 dnevna objava banerja 
120x60 pix na naši spletni strani 
www.naturist.si 
 

Zadnja stran 
1/1 samo color* 

 
Notranje strani 

 * 
 
 
 
 belo ** 

 
 belo 

 

Foto: Ana Kovač
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NO POMLAD! 
Upam, da ste, dragi naturisti in spoštovane naturistke 
imbolj aktivno preživeli belo zimo! Razveselila nas je 

arka na planetu! Čestita ji tudi 
ZDNS! Kot vsem ostalim športnim junakom. 
Naturisti smo se greli v savnah ter ob vikendih plavali goli 
v Dolenjskih Toplicah! Letošnjo plavalno sezono na 
prostem smo otvorili že 5. januarja v reki Krki v Malem 
raju!  Zimo so maškare veselo preganjale v Dobrni. 

uvod, mi pogled uhaja 
ki in trobentice, mačice, 

vijolice. Moji tulipani se pa še skrivajo. Mi smo pa že 
nim dogodivščinam naproti: 

n srcu)! Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite v "ekipi" mlajših naturistov! V slogi je 
je, da je v Celju dejavno in aktivno novo Društvo 

slovenskih rokah, ko bomo pometli z vso 
Adria v Solarisu. Predzadnji vikend v juniju potuje vesela karavana 

 informacij preberete v 

 aktivnosti: DN Mali raj bo pripravilo dan odprtih vrat, pohod po 1. 
ni gozdni poti v Sloveniji, DN Triglav nas vabi na zabavno druženje na Gorenjsko. Julija se bomo 

m že trepetajo pred našim ponovnim obiskom 
e bomo športno aktivni. In poceni 

na Petanque turnir in praznovanje 60. obletnice 
ne zveze v Montalivet blizu Bordeauxa v Franciji, kjer je bila zveza pred šestdesetimi leti 

o cene tam nizke. Svetovna 
no poskrbljeno! 

e leto imaš ogromno 

In še enkrat vljudno vabljeni v veselo družbo slovenskih ljubiteljev narave in zdravega življenja brez obleke! 

Maja Penko, predsednica ZDNS 
 

 

*GRATIS 30 dnevna objava banerja 
468x60 pix na naši spletni strani 

**GRATIS 30 dnevna objava banerja 
120x60 pix na naši spletni strani 
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Tel. 
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oblikuje: 
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joze.puc 
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(november). 

 

Foto na 

naslovnici: 

Jožko 
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----------------------------------------------------------------------- Stran 4 ------------------------------------------------------------------- 
 

XXI. Prvomajsko srečanje društva naturistov Lotos Kažela 2013 
 

01.05. do 04.05.2013 
Vabimo Vas na tradicionalno 21. srečanje članov društva naturistov LOTOS s pričetkom v sredo, 01.05.2013, letos na novi lokaciji: 

KAŽELA pri Medulinu - PULA. 
Program 

Sreda  01.05. 
10.00 – 12.00  - zbor in prijave za vsa tekmovanja pri recepciji 
t.n. KAŽELA – apartmaji, prijave za TENIS in NAMIZNI 
TENIS samo do 12. ure; 
12.00  - žrebanje za TENIS (samo prisotni) in takoj pričetek z 
igrami; 
14.00 - PIKADO - moški, ženske in otroci do 12 let; 
 - NAMIZNI TENIS – moški in ženske; 
v popoldanskem času prijave za ODBOJKO in BALINANJE; 
19.00  - večerja, žrebanje ekip za ODBOJKO; 
 
Četrtek  02.05. 
09.00  - ODBOJKA - pričetek s tekmovanjem; 
- BALINANJE z lesenimi kuglami – mešani pari (šampanjc 
turnir); 
10.00  - nadaljevanje s tekmovanji: TENIS, NAMIZNI TENIS 
in PIKADO; 
11.00  - OTROŠKE DEJAVNOSTI (ustvarjanje lutk); 
14.00 - METANJE PODKEV (nova disciplina); 
19.00  - večerja, podelitev priznanj v zaključenih športnih 
panogah in zabava - POKAŽI KAJ ZNAŠ 

Petek  03.05. 
09.00  - ODBOJKA - nadaljevanje s tekmovanjem – 
PRIORITETA!! 
10.00 - nadaljevanje s tekmovanji v TENIS-u,     NAMIZNEM 
TENIS-u; 
11.00 - OTROŠKE IGRE; 
14.00  - zaključni boji v vseh disciplinah, ki še ne bodo 
končane; 
19.00  - večerja, podelitev priznanj in pokalov, zabava s plesom 
in SREČELOV; 
 
Sobota  04.05. 
 - TENIS turnir - mešani pari; 
 - odhod proti domu (za tiste ki bodo imeli štiridnevni 
aranžma); 
 
Nedelja 05.05. 
 - po zajtrku odhod proti domu za vse ostale; 
 

Naprošamo, da pripravite vesele točke za Pokaži kaj znaš. 
 

Tudi letos je urnik tekmovanj narejen tako, da si vsak lahko izbere discipline v katerih bo tekmoval po svojem izboru, tekmovanje v 
TENISU (ženski pari, moški pari) bo zaradi zmanjšanega števila igrišč razpotegnjeno na vse dni. Ker je vsako leto odbojka zelo 
obiskana, bomo tudi letos njej namenili večino časa.  
ČE BO VELIKO PRIJAV ZA PETDNEVNI ARANŽMAN, si pridružujemo pravico, da se program spremeni! 
 
Strogo se bomo držali tudi tega, da se bodo tekmovanja lahko udeležili samo tisti, ki bodo prijavljeni preko agencije SKIFUN. 

 
Nastanitev v tri ali pet posteljnih apartmajih: 
Cena:  za ŠTIRI dni (3 nočitve) 
Odrasli (pol penzion) ……………………..………  96,00 EUR po osebi 
Otroci od 3. do 11,99 leta (pol penzion) ………... 66,00 EUR po osebi 
Otroci do 2,99 leta v sobi z dvema odraslima …. brezplačno 
Doplačilo za peti dan (4. nočitev) – odrasli 32 EUR in otroci 22 EUR 
V ceni je vključena tudi uporaba športnih terenov za razpisana tekmovanja. Tisti, ki se bo udeležil 
TENISA, bo moral prispevati za najem igrišča. Višina prispevka bo odvisna od števila 
tekmovalcev. 
 

Agencija SKIFUN pobira prijave najkasneje do petka 29.03.2013 oz. do zapolnitve apartmajev. Ob prijavi je potrebno vplačati 35 
EUR akontacije na osebo in članarino za leto 2013 v višini 12 EUR po osebi oz. 24 EUR za celo družino. Srečanja se lahko udeležijo 
vsi, ki bodo plačali članarino za leto 2013 ob vplačilu akontacije. 
Ostanek plačila srečanja je potrebno plačati do petka 19. aprila v poslovalnici agencije SKIFUN, Jalnova ulica 70, Ljubljana; v 
primeru odpovedi, akontacija ostane agenciji SKIFUN. Zaradi izrednega zanimanja pohitite s prijavami, saj je skupno število tudi 
letos omejeno na 150 udeležencev.  
Vsak udeleženec naj prinese s seboj v Kaželo vsaj eno darilo za srečelov. V kolikor je možno dobiti kakšna darila preko 
sponzorjev, me prosim pokličite. 
 
Vse dodatne informacije dobite: GSM 041/ 670-366 - Mojca Finec ali GSM 040/ 391-091 - Jože Pernarčič ali GSM 041/ 630-850 - 
Jože Hribar ali na email naslovu društva LOTOS – drustvolotos@gmail.com 
 
Prijave in akontacijo zbiramo do 29.03.2013 od ponedeljka do petka med 9. in 17. uro, ter v soboto med 9. in 12. uro v poslovalnici 
SKIFUN, Jalnova ulica 70, Ljubljana (01/600-80-87). 
Ker bo tudi letošnje srečanje v apartmajih KAŽELA, lahko na 21. srečanje članov društva LOTOS povabite tudi svoje prijatelje, ki 
niso nudisti. Prijatelji, ki bi radi imeli apartmaje skupaj naj povedo željo v agenciji ali javijo MENI, da vas razporedim. 
Lep pozdrav. 

Predsednica: Mojca Finec 

 



--------------------------------------------------

XLI Alpe 
 

Letošnje 41. po vrsti športno sre
 
Organizatorji so pripravili ugodne cene namest
 
Rezervacijo izvršite na telefon 00385 52 46 5
OB REZERVACIJI OBVEZNO NAVEDIT

PRIJAVE 
Prijave na sre�anje v svojem društvu. 
Prijave na športna tekmovanja pri športnem 

KAS

Ve� o FKK Sol
PRIPORO�AMO, DA POHITITE S PRIJA

         
 
 

Sreda 

Prihod, registracija 

�etrtek 

12:30 Uradna otvoritev 
14:30 Šahovski turnir 
16:30 Vle�enje vrvi 
17:30 Kros za odrasle 
17:45 Kros za otroke 

 

 

---------------------- Stran 5 ---------------------------------
 

Adria - FKK Solaris (Pore�) 201
�anje naturistov ALPE ADRIA bo od 30. m

titve. Na rezervacije pred 30.3.2013 dobite še dodaten 

50 00 ali 00385 52 46 55 54 ali elektronsko pošto res
E KODO 411 ALPE ADRIA 

 
PROGRAM 

referentu društva do 23.5.2013 ali na kraju samem, 30
 

SNEJŠE PRIJAVE BODO ZAVRNJENE. 
 

laris na  http://www.valamar.com/hr/naturizam-hrvatsk
AVAMI IN REZERVACIJAMI, KER JE ŠTEVILO P

PAVILJONOV OMEJENO! 

 

                                                              

 

Petek 

09:30 Odbojka 
09:30 Tenis 
12:00  -- odmor -- 
14:30 Odbojka (nadaljevanje) 
14:30 Namizni tenis 

Sobota 

09:30 Pétanque 
09:30 Odbojka na mivki 
12:00 -- odmor -- 
14:30 Pétanque (nadaljevanje) 
14:30 Odbojka na mivki (nadaljev
19:30 Gala ve�er 

Nedelja 

10:30 Sestanek predstavnikov druš
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13 
maja do 2. junija 2013. 

10-15% popust. 

servations@valamar.com 

0.5.2013, takoj  po otvoritvi.  

ka/ 
PROSTIH APARTMAJEV IN 

Valamar, ZDNS, INF 
 

 

 

vanje) 

štev 
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----------------------------------------------------------------------- Stran 6 ------------------------------------------------------------------- 
 

Športno sre�anje naturistov VENUŠE 2013 
 

Naši prijatelji iz �eške nas po uspešnem lanskoletnem sre�anju zopet vabijo na športno sre�anje naturistov 
Venuše. Mnogi, ki ste se nam pridružili že lansko leto ali pa ste se sre�anja udeleževali v 90 ih letih 
prejšnjega stoletja, ste pohvalili prijetno vzdušje, lepo okolje in prijazne doma�ine. 

 
Letošnje sre�anje bo  
od 21. do 23. 6. 2013. 

 
Program vsebuje: turnir v odbojki na mivki, balinanje (petanque), 
tek, plavanje in številne igre za otroke. 
 
Nastanitev je možna v li�no urejenih bungalovih, ali manjših 
lesenih hiškah v kampu samem po zelo ugodni ceni. 
Prehrana v gostilni Naha�, ki se nahaja v samem FKK kampu, v 
lastni režiji ali v številnih lokalnih gostilnah v okolici in mestecu 
Mikulov. 
Prevoz v lastni režiji. V primeru ve�jega interesa je možna 
organizacija avtobusnega prevoza. 

 
Sre�anje se dogaja v ATC Merkur Pasohlavky, ki  se nahaja 12 km severno od mesteca Mikulov na Južnem Moravskem (�eška), ki 
leži le 3 km od avstrijske meje. Od Dunaja do ATC Merkur je 98 km, od Ljubljane pa 471 km. Kamp je lociran ob Mali  laguni 
akumulacijskega jezera. 

Vse zainteresirane naprošamo za prijave do 15.5.2013 na telefon 041 665315, da lahko pravo�asno uredimo rezervacijo. 
 

 

 
 

 
 

 



--------------------------------------------------

 

  

Na spomladi razpisan nate�aj za naj fotografijo
smo do 5. novembra 2012 prejeli 21 fotografij.
prispelih izbrali 12 najboljših. 
Z glasovanjem za naj naturisti�no fotografijo 2
24.00. Vsi glasovi, ki so prišli kasneje in podvo
izlo�eni. Tako smo upoštevali 134 glasov. Zma
sonce zahaja", sledita ji "Razgibana obala" na d
tretjem mestu. Zmagovalcem iskreno �estitam
podarjajo Terme Krka, Terme Banovci in ZDN
pošti. 

---------------------- Stran 7 ---------------------------------
 

Foto nate�aj 2012 
 

o iz naturisti�nega življenja 
 Na ZDNS smo izmed  

2012 smo zaklju�ili 31.1.2013 ob 
ojeni glasovi istih uporabnikov, so bili 
agala je fotografija " V Strunjanu 
drugem mestu in "Drevo življenja" na 
mo. O nagradah, ki jih 
NS, bodo obveš�eni po 
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----------------------------------------------------------------------- Stran 8 ------------------------------------------------------------------- 
 

Prednovoletno druženje v savni Zlati klub 
 

 
 

 
 

 
 

 

Prednovoletnega druženja naturistov v savni Zlati klub Tivoli se 
je letos udeležilo 50 naturistov iz 3 društev. Napolnili smo savne, 
bazene (tudi hladnega zunanjega) in krepili premražena telesa. 
Zadnji dve uri smo druženje nadaljevali v baru, kjer smo 
prigriznili sladko slane dobrote, ki so jih pripravile naše �lanice, 
pokramljali o iztekajo�em se letu ter nazdravili novemu v 
upanju, da bo to najbolj naturisti�no leto doslej.   
Sre�no! 

Jožko Puc 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

�lani društev naturistov vsak ponedeljek in �etrtek med 19. in 22. uro 7 € 



 



--------------------------------------------------

Ponovo
 

 

Naturisti�no ponovoletno �ofotanje v reki Kr
vrsti, ki ga prireja Društvo naturistov Mali raj
za svoje �lane. Ob neki priložnosti je bila ide
šalo kot zares, vendar se je ob lanskem ponov
Malem raju skupina pogumnih �lanov prvi� po
 
 
 

4. zbor �l
 

V petek 25. jan
Društva naturis
na svojem 4. 
tradicionalno v
na Dolenjih Suš
Ob visoki udel
to�kah dnevneg
poro�ili o d
upravnega odb
poro�ilo. Ugoto
društvo deluje 

so bile vse naloge za�rtane v letnem plan
narejenega na promociji društva in naturizma n
slovenskem prostoru. Ve�jih prireditev kot
�ofotanje, kresovanje, vseslovensko sre�
kostanjev piknik v Malem raju in naturisti
Toplem vrhu se je udeležilo veliko število �la
obiskovalcev od blizu in dale�. V minulem let
sre�anj naturistov na �eškem, v Termah Banov
iz Radovljice in prednovoletnega praznovanja
Pridružili smo se tudi ve�jemu številu pohod
drugih društev iz Dolenjskih Toplic in Straž

--------------------- Stran 10 --------------------------------
 

oleto �ofotanje v reki Krki 2013 

 

 
rki je že drugo po 
 iz Dolenjega Polja 
eja izre�ena bolj za 
voletnem sre�anju v 
odala v mrzlo Krko

 in kopalci smo si zaobljubil
Ponovoletno �ofotanje je organi
v novem letu. Ob tej priložno
obilo son�nih dni v prihajajo�e
resni�no naklonjeno, saj je term
presenetljivih dvanajst stopinj 
stopinje manj. Zbralo se je veli
so glasno spodbujali kopalce. P
pripravljen ogrevan šotor, kjer s
in kuhanem vinu do ve�ernih u
Dolenjske Toplice. Tukaj je b
kopanje v bazenih ob prijetnem
sve�ah in s kozar�kom pene�eg
sezono spodobi.  
Društvo naturistov Mali raj je 
Sloveniji in je s svojim delom
Krki v nekaj letih postalo prep
preko meja do Nem�ije in Nizoz
tujih naturistov.  

anov Društva naturistov Mali ra
nuarja smo se �lani 
tov Mali raj zbrali 
zboru �lanov že 

v gostiš�u Kolesar 
šicah. 
ležbi smo v šestih 
ga reda obravnavali 
delu društva in 
bora ter finan�no 
ovljeno je bilo, da 
dobro, realizirane 

nu, veliko je bilo 
na Dolenjskem in v 
t so ponovoletno 
�anje naturistov, 
i�nih pohodov na 

anov in tudi ostalih 
tu smo se udeležili 
vci, pri DN Triglav 
a v savnah Tivoli. 
dov v organizaciji 
že. Na zboru smo 

potrdili plan dela za leto 2013
lanskega. Dopolnili smo ga še s
v mesecu maju, ogledali na
Kostanjevice na Krki, Brežic in
Pri �etrti to�ki dnevnega red
ustanovitev komisije za del
ugotavljamo trend upadanja 
vidimo v pomanjkanju prime
mlade. Ker v Malem raju lahk
tudi mladim, še posebno mladim
sklep o ustanovitvi komisije za 
tri mlajše �lane katere izvoli
naloga bo obveš�anje mladih o
o ugodnostih pri sodelovanju v 
naprošamo, da se nam pridru
mnenje ali predloge, katere 
aktivnostih. Mnenje in predloge
se nahaja na naši spletni strani w
Po zaklju�ku uradnega dela je 
ve�erjo in ob dobri kapljici smo
v no�. Za dobro razpoloženje j
in mnogi smo tudi zaplesali. 
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li, da to ponovimo vsako leto.  
izirano vsako leto na prvo soboto 

osti si zaželimo sre�e, zdravja in 
em letu. Letos nam je bilo vreme 
mometer kazal temperaturo zraka 

Celzija, Krka pa je imela štiri 
ko število pristašev naturizma, ki 

Po �ofotanju je bil za udeležence 
se je nadaljevalo druženje ob �aju 
ur, nato pa smo se odpravili še v 
bilo pripravljeno še naturisti�no 
m presene�enju za udeležence ob 
ga vina kot se za prehod v novo 

eno mlajših tovrstnih društev v 
m in idili�nem prostorom ob reki 
poznavno po vsej Slovenji in tudi 
zemske od kjer prihaja tudi najve� 

Jože Brada� 
 

aj 
3, ki se bistveno ne razlikuje od 
s strokovno enodnevno ekskurzijo 
aj bi si znamenitosti v okolici 
n Bizeljskega. 
da smo obravnavali predlog za 
lo z mladimi. Že nekaj �asa 
mladih naturistov, vzrok za to 

ernih prostorov in animacije za 
ko ponudimo prostor pod soncem 
m družinam, smo soglasno sprejeli 
delo z mladimi. Komisija bo štela 

i izvršni odbor društva, njihova 
 pozitivnem pomenu naturizma in 
društvu. Vse mlajše in mlade zato 
užite ali nam posredujete svoje 
bomo upoštevali pri nadaljnjih 

e lahko posredujete na kontakt, ki 
www.dnmaliraj.si.  
osebje gostiš�a pripravilo okusno 

o nadaljevali z druženjem še dolgo 
e poskrbel še harmonikar Boštjan 

Jože Brada� 
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----------------------------------------------------------------------- Stran 11 ------------------------------------------------------------------- 
 

Pustovanje DN K naravi v Termah Dobrna 
 

8. februar je Prešernov in naš dan. Vsaj do danes  nam ga še niso 
vzeli.  V Ljubljani se bo zgodila 3. vseslovenska vstaja, vrata 
muzejev so na stežaj odprta in vabijo na prost ogled 
znamenitosti, a letos je ravno na ta dan tudi Pust. Ker žal ne 
moremo biti na vse koncih in krajih naenkrat in ker očitno še ne 
moremo utišati tistega otroka v sebi, smo se odločili za pustni 
vikend v Termah Dobrna. 
Nekateri že v četrtek, večina pa v petek opoldne, se namestimo v 
ličnih sobah hotela Vita, se malo sprehodimo po zasneženem 
parku, pa jo mahnemo v deželo savn kjer je taka gneča, da komaj 
najdemo kak prost ležalnik. V turški se nadrgnemo s soljo, v 
finski pa nas mojster savne biča z vročim zrakom, da kar boli, a 
večina zdrži preizkušnjo za Pekel, saj se nam na koncu obeta 
tista sladka medena obloga za baržunasto polt. Ura na zvoniku 
bije 18h in že zavlada v savni ljubi mir, ko mi hitimo na slastno 
večerjo v bogato založeno samopostrežno restavracijo. Odlično 
kuhajo tile kuharji in res ne vem, kdo mi je tako do roba  naložil 
krožnik.  
Zvečer gre večina še na nočno kopanje v zdravilni termalni 
bazen v starem zdravilišču, rezerviran prav za nas naturiste, kjer 
si natočimo tudi termalno vodo za pitje. Pravi Dani, da je zaradi 
visoke alkalnosti dobra za naše bolj ali manj porušeno Ph 
razmerje.  
V soboto se s prijaznim vodičem Gašperjem podamo na enourni 
sprehod do farme jelenov Lamperček, sončka pa od nikoder. Na 
stari kmetiji gojijo v 14 ha veliki obori jelene, damjake in 
muflone, … ne zaradi romantike, ampak za odstrel in za klobase. 
(Damjak je vrsta srednje velikih jelenov, ki so jo ponekod 
udomačili. Samica damjaka je prav tako košuta. V višino zraste 
okrog 1.30 cm z rogovjem vred. Trebuh ima svetlo rjav, hrbet 
bolj temno rjav. Muflon je tista zeloo dlakava koza z zelo krožno 
zavitim rogovjem, jelenčke pa poznamo že od Božička.) Lastnik 
jim je natrosil mleto koruzo in suh kruh, pa so prišli bliže še za 
naš fotošuting, a od tega ni nobeden padel. Nam so postregli z 
borovničevcem, sendvičem z jelenjo suho salamo, čajem in 
kuhanim vinom, poslikali smo divjad, puhaste mucke in drug 
drugega, si ogledali še muzejsko zbirko ročnih, delovnih 
pripomočkov in raznih starinskih naprav, nagačenih živali in 
enega nenagačenega viteza. Kdor je želel, je kupil kako klobaso 
za drage domače, potem pa nas je že zeblo v konice prstov in v 
malo bolj urnem tempu nas je Gašper odpeljal po drugi poti 
nazaj proti hotelu.  
Popoldne smo se spet dodobra preznojili v savnah, se dodobra 
napokali pri večerji, potem pa se opravili v raznotere pustne 
kostume. 

V kavarnici so se okoli devete zvečer začele zbirati pisane šeme: 
zapeljive črne mačkice, nadvse imenitna grajska gospa, baje 
obubožana, a s čednim spremljevalcem, taka ta prijazna 
čarovnica in mornar z Grubarjevega kanala, trio tudi prijaznih a 
že bolj vihravih coprnic, v Deželi tej najlepša Sneguljčica je bila, 
za njo je prepevalo sedem navihanih palčkov, Zoro v penzionu z 
razkošnim trebuhom, visok matador brez bika a s svojo stasito 
plesalko, poslovnež, no ja, zvodnik z malo suhljato damo noči 
iščoč novo klijentelo, ena in edina cvetoča pomlad ter nek njen 
približek, en res zlodejski hudič in skupinica takih dobrih 
okroglih hudičkov, ' kao' Šeherezada, pisan klovn in Pika 
Nogavička, na koncu pa je prišla še neizbežna smrt, a hvala bogu 
je s seboj pripeljala sexi nuno, ki je obljubila, da usliši še tisto 
poslednjo željo. Veseli in poskočni klovn Gašper je program 
povezoval tako spretno in z obilico zdravega humorja, da se 
nobena mačkica ni izgubila v kritičnih očeh komisije in noben 
vrag ni uspel odpeljati prenekatere grešne duše iz občinstva. Med 
samostojnimi maskami je bila najbolj originalna Pomlad (to bi 
morali videti, kako se je babica prelevila v cvetoč travnik), med 
skupinskimi pa smo najbolj zažigali pojoči-poskakujoči palčki s 
svojo ebenovinasto-snežno Sneguljčico- 
Rogovilili smo tja do polnoči, potem nam je pa muzkontar 
pobegnil, malo smo še poklepetali in odvlekli preznojene 
pravljične figure pod tuš. 
V nedeljo je posijalo sonce na pet centimetrsko novozapadlo 
snežno odejo. Jutro je delovalo belo in sijoče in po kraljevskem 
zajtrku še nekako baročno zaokroženo, tako da smo se z Vinko in 
Dani podale na odrešilni sprehod. Do konca smo izkoristili dan, 
nekateri v savni, nekateri v bazenu in tako lepo renovirani 
odbrzeli nazaj v ustaljeni ritem Ljubljane. 
Naslednjič gremo pa na vstajo. 

Manja
 

Naturistično kopanje ob dnevu žena 
 

V  društvu naturistov Mali raj smo se letos odločili, da na 
poseben način proslavimo mednarodni praznik žena. Žene in 
dekleta smo povabili na naturistično kopanje v bazene hotela 
Vital v Dolenjskih Toplicah. Za večino udeleženk je bilo tako 
naturistično praznovanje prvič v življenju, zato navdušenja niso 
uspele zatajiti.  
Udeleženkam smo želeli pripraviti presenečenje in ob 
razmišljanju ali jim podarimo kakšno rožico, je Marija Šetina 
predlagala, da bi za vse udeležence spekla krofe, katere zna 
izvrstno pripraviti. Strinjali smo se s predlogom. Marija je res 
pripravila vrhunske krofe, za kar se ji prisrčno zahvaljujemo. 
Čeprav smo bili do pasu v termalni vodi so se po krofih usta 

vseeno osušila in tudi za to smo imeli rešitev v obliki polne 
hladilne torbe šampanjca. Tokrat so se izkazali moški in pridno 
polnili kozarčke na robu bazena, da so jih kopalke in kopalci 
lahko jemali kar iz vode. Nazdravili smo vsi skupaj in ženam 
obljubili, da bomo vse leto pridni, ubogljivi in če bo potrebno 
pomivati posodo, jo bomo najraje pobrisali ☺.  
Med našimi člani je tudi veliko pevk in pevcev, ki pojejo v 
različnih zborih, zato so kmalu staknili glave skupaj in ubrano 
zapeli nekaj lepih pesmi, ki so v prijetnem ambijentu, s svečami 
osvetljenem bazenu, še dodatno popestrile večer. 

Jože Bradač 
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Društvo naturistov Savinja je imelo v petek, 15
zbor. Prisotni na zboru so bili �lani društva ter
 
 

Španski naturi
 

Na španskem otoku Gran Canaria so dom
naturisti, ki se borijo za osebno svobodo.  
Osmega februarja letos so politiki  Mestne hiše
Tirajana vsaj za hip povrnili zaupanje v politi
argumente in dokaze, predstavljene s strani Š
zveze – FEN, in odstranili �len 22. o plaža
nudizem v njihovem primorju. Na ve� kot 
golota POPOLNOMA SPREJEMLJIVA. Med
znane plaže: Maspalomas in Playa del Ingles!!
Za FEN-om je že mnogo dobljenih zmag za 
meš�anov, ki se zavedajo, da je uporaba obl
mote�a. Ta miselnost prevladuje na ve�jem
otokov.  
FEN skuša normalizirati goloto, kadar oblek
dose�i svobodo odlo�anja o tem, kdaj se oble�
zaš�ititi otroke pred strahom pred goloto (t
povezuje goloto s spolnostjo in jo kot
Naturisti se zavzemamo se za strpnost in d
odidemo na katerokoli plažo, ter se z vzgajanj
 

Vabilo na 60. obletnico I
 

Praznovanje se bo odvijalo med 20.9.  in 22.9.2
bila pred 60. leti Mednarodna naturisti�na zvez
13.9. do 15.9.2013, pa bo v istem kraju tud
balinanju (petanque). 
Montalivet se nahaja 90 km severno od 
najve�jima naturisti�nima centroma v Francij
dolgimi peš�enimi plažami, �istim morjem, top
zanimivo okolico polno vinogradov in bogati
za vse udeležence obeh dogodkov pripravili z
številno in pisano druš�ino naturistov iz celega
Okvirne cene na osebo na dan (pri polni zased
� kampiranje in avtodom – 10 € 
� duplex garsonjera, lesene in mobilne h
Stroški prevoza z letalom: cca 300€/osebo, oz
Vabijo nas tudi z dodatnim 20% popustom na 
Popust 20% bo bodo imeli vsi udeleženci obeh
in barih znotraj CHM de Montalivet, kjer bo tu
letnici INF. 
 
Ve� informacij na 031/524 610 (Maja) 
Podrobneje v naslednji številki biltena Na
www.naturist.si 

--------------------- Stran 12 --------------------------------
 

rvi ob�ni zbor DN Savinja 

 
5. marca prvi ob�ni 
r nekaj povabljenih, 

ki so postali novi �lani društ
predsednica ZDNS Maja Penko 
Ker je bilo društvo ustanovljen
samo zastopnika društva, na tem
tudi upravni odbor, katerega ses
podpredsednica Mojca Majerl
Tatjana Jelenko.  
Prav tako smo na ob�nem zbor
poro�ilo za leto 2012. Na konc
udeleževalo raznih  dogodkov  v
Eden takih prvih dogodkov pa
Bohinju, kjer bo potekala �istiln
 

sti na Kanarskih otokih spet zm
ma mnogi aktivni 

e San Bartolome de 
ike! Sprejeli so vse 
panske naturisti�ne 
ah, ki je omejeval 
20 plažah je sedaj 

d njimi so svetovno 
!  

svobodo izražanja 
eke med kopanjem 
m delu Kanarskih 

ka ni potrebna. In 
�i in kdaj ne. Želijo 
t.i. Nudofobija), ki 
t tako propagira.   

da lahko z družino 
jem in osveš�anjem 

borimo proti veliki rani, ki jo j
predstavlja kriminalizacija lastne
 

Vir: http://fen-naturismo.blogspot.com.e
naturista-en-el.html 

INF in svetovno prvenstvo natur
2013 v Montalivetu v Franciji, kjer je 

za INF tudi ustanovljena. Vikend prej, 
di svetovno naturisti�no prvenstvo v 

Bordeauxa in se ponaša z dvema 
i (CHM de Montalivet in EuroNat), 
plim soncem, �udovito naravo in zelo 
mi vinskimi kletmi. Organizatorji so 
elo ugodne cene bivanja. Pri�akujejo 

a sveta, zato že sedaj zbirajo prijave. 
denosti objekta) so:  

hiške – 9 – 14 € 
ziroma 190€, �e gremo s kombijem. 
uradne cene, �e ostanemo vsaj 3 dni!  
h dogodkov tudi v vseh restavracijah 
urnir in tudi ve�ina slovesnosti ob 60. 

aturist in na naši internetni strani 
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tva. Vabilu sta se odzvala tudi 
ter �lan DN Lotos Milan Finec. 

no lani junija, smo do sedaj imeli 
m ob�nem zboru pa  smo izvolili 
tavljamo predsednik  Miha Plasaj, 
le ter tajnica in blagajni�arka 

ru pregledali in sprejeli finan�no 
cu smo sklenili, da se bo društvo 
v okviru ZDNS in ostalih društev. 
a bo že od 13.4. do 14.4.2013 v 
na akcija Zeleni Vikend. 

Miha Plasaj, predsednik DN Savinja 

magali!!! 
e predstavljalo in jo za �loveštvo 
ega videza.  
es/2013/02/victoria-del-movimiento-

Prevedla in priredila Maja Penko 
 

ristov v balinanju 
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----------------------------------------------------------------------- Stran 13 ------------------------------------------------------------------- 
 

Pomembnejši naturistični dogodki 2013 
 

ͽ Tradicionalno srečanje DN Lotos v Kaželi od 1.5. do 4.5.2013 

ͽ Srečanje naturistov Alpe Adria v Solarisu od 30.5. do 2.6.2013 

ͽ Izlet na Češko z avtobusom  in udeležba na srečanju naturistov Venuše od  21.6. do 23.6.2013 

ͽ 3. vseslovensko druženje naturistov v Malem raju od 12.7. do 14.7.2013 

ͽ Udeležba na srečanju naturistov na Madžarskem Sziki-Szeged od 22.7. do 28.7.2013 

ͽ 7. tradicionalno srečanja naturistov v Banovcih od 30.8. do 1.9.2013 

ͽ Naturistično popotovanje na svetovno naturistično prvenstvo v Petanque in  na 60. obletnico Mednarodne naturistične zveze INF  v   
Montalivet v Franciji od 13.9 do 22.9.2013 
 

Mladi in naturizem 
 

 
Foto: www.vitanuda.com 

Naturizem je svetovno gibanje o katerem se občasno govori po 
raznih medijih obveščanja. Slednji radi izpostavijo dobre lastnosti 
naturizma in večinoma govorijo pozitivno o njem. Redko, če 
sploh, pa v govoru omenijo mlade naturiste. Zakaj je temu tako? 
Ali javna občila nerada izpostavljajo mlade med naturiste, ali o 
njih ne pišejo, ker preprosto ne dobijo dovolj informacij s strani 
naturistov, drugih (tujih in domačih) virov ali pa je posredi kaj 
drugega? Kot naturisti vemo, da mladi redno preživljajo počitnice 
v naturističnih središčih s starši, starimi starši, prijatelji in znanci. 
Vendar pa je poredko zaslediti mlade, ki so ravnokar stopili v 
najstniško dobo, ali tiste, ki še obiskujejo študij. Človek dobi 
občutek, kot da mladim, starim več kot 10 let, prepovedo obisk 
naturističnih krajev. Seveda kaj takega ni res, zato se lahko 
vprašamo, kam se mladi, ki so nekaj let brezskrbno uživali v 
naturizmu, izgubijo v in po puberteti, in kaj je temu vzrok? Ali 
preprosto opustijo naturizem, ali pa le ne najdejo prostora pod 
soncem zase in za svoje najstniške ideje in ideale? Kako na njih 
vpliva prva ljubezenska izkušnja in kako naturizem povezujejo s 
podobo golega telesa?  
Na spletni strani ZDNS sem v decembru zasledil objavo, kjer je 
neka uporabnica mlade pozivala na sodelovanje v zvezi, da bi 
skupnimi močmi bolje promovirali naturizem med mladimi in 
posledično dosegli večje število mlajših članov v društvih 
naturistov po Sloveniji. Sam sem kasneje objavil kratko 
vprašanje, kako potekajo stvari na tem področju in izrazil 
pripravljenost za sodelovanje, vendar odgovora nisem prejel s 
strani že omenjene uporabnice, temveč mi je odgovoril 
predsednik društva Mali raj, Jože Bradač, ki je izrazil močno 
strinjanje, da je občutiti pomanjkanje mladih tako v naturizmu kot 
v društvih, kot tudi premalo aktivnosti na tem področju. Po nekaj 
izmenjanih e-sporočilih sva se z Jožetom sestala na kratkem 
sestanku v Ljubljani, kjer je hitro padla ideja o ustanovitvi 

komisije za delo z mladimi, ki bo delovala v sklopu društva. Ta 
predlog je soglasno potrdil tudi izvršni odbor društva in na 
januarskem zboru članov sva skupaj z Jožetom vsem prisotnim 
članom predstavila namen in način delovanja komisije. 
Mesec dni kasneje se je na sedežu društva sestal izvršni odbor v 
razširjeni sestavi, kjer smo pregledali in prediskutirali vse 
predloge in načine, kako in na kakšen način seznanjati mlade 
naturiste in tiste, ki to še niso, a bi si želeli postati. Kot 
predsednik komisije za delo z mladimi sem bil zadolžen, da 
pripravim nekaj predlogov, izmed katerih jih je nekaj odbor 
potrdil kot začetni korak v promocijo naturizma med mladimi. 
Odločili smo se za pripravo promocijskega programa za dve ciljni 
skupini: študente, ter mlade družine in mlade zaposlene. Za vsako 
skupino bomo pripravili poseben promocijski plakat, za študente 
ustvarili posebno spletno stran s sloganom Postani naturist! in 
dodatno prilagodili spletno stran društva, da bo dobro vidna tudi 
na zaslonih mobilnih telefonov. S promocijskimi plakati bomo 
prisotni na vseh plakatnih mestih, kjer nam bo dovoljeno, 
računamo pa predvsem na fakultete in večje družbe s pomočjo 
njihovih sindikatov in športnih društev. Prve predloge smo že 
pričeli uresničevati. Povezali smo se s sindikatom enega izmed 
večjih ministrstev ter nekaterimi gospodarskimi družbami, začeli 
s pripravo promocijskega plakata za študente in naredili grobi 
osnutek spletne strani Postani naturist!. Aktivnosti na tem 
področju pa še zdaleč ni konec. V prihodnjih mesecih si bomo 
prizadevali za objavo člankov o naturizmu v revijah kot so Žurnal 
in študentska glasila. 
V pretekli reviji Naturist ste lahko v članku Jožeta Puca o 
srečanju mednarodne naturistične zveze (International Naturist 
Federation - INF), ki je potekalo prejšnje poletje v naturistični 
Koversadi zasledili, da se tudi INF spopada s pomanjkanjem 
aktivnosti na področju promocije naturizma med mladimi in 
predvsem pomanjkanjem ustreznih kadrov. Na mednarodnem 
področju namreč deluje posebna sekcija (European Naturist 
Youth - ENY), katere glavna naloga je ravno tisto kar želimo v 
društvu Mali raj doseči - več mladih, ki bi obogatili naturistično 
gibanje in poskrbeli, da le-to ne bo zamrlo v prihodnjih 
desetletjih. Verjamemo, da lahko s skupnimi močmi, veliko dobre 
volje in učinkovito promocijo uspešno 'konkuriramo' na tem 
področju tudi veliki sekciji kot je ENY, ki letno prejme kar do 
20% vsega proračuna, ki se steče v blagajno INF s strani vseh 
svetovnih naturističnih zvez. 
Bližajoče se poletje nam omogoča, da bomo s promocijo 
naturizma lahko hitro pričeli, saj večina ljudi prične razmišljati o 
počitnicah, dopustu in obisku morskih krajev, ko se pričnejo topli 
dnevi. Zakaj jim ne bi pokazali, da ni lepšega kot preživljati 
prosti čas brez obleke? 

Primož Skale, Društvo naturistov Mali raj 
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----------------------------------------------------------------------- Stran 14 ------------------------------------------------------------------- 
 

POPUSTI 
v Sloveniji in na Hrvaškem. Za uveljavljanje popusta je potrebno ob 

prihodu predložiti člansko izkaznico opremljeno z INF znamkico 2013 
(pomeni plačano članarino). V kampih veljajo popusti za ceno po osebi na 
dan (ponekod tudi za cene šotora, prikolice…), pri bazenih in savnah* pa 

ob nakupu vstopnic. 
 

 
Pravi dopust je FKK dopust 

SLOVENIJA Popust 
Iglu Šport  (popust pri nakupu artiklov) 5-10 % 

Fitnes center PANTER Ljubljana* 30% 

Terme Šmarješke in Dolenjske Toplice in Talaso 
Strunjan 

15% na redne cene, do 42% ob nakupu 10 kart in več 
15-42% 

Savna Zlati klub Tivoli Ljubljana  
vsak pon. in čet. med 19.00 in 22.00 

Cena 7,00 € 

Thermana Laško 
bazeni in savne 20%, wellnes in zdr. storitve 10% 

10-20% 

Savna na Fakulteti za šport v Ljubljani  -  
vsak petek od 17.00 do 19.30 ure 

10% 

Kamp Terme Banovci 10% 

HRVAŠKA   
Kamp Kanegra  Umag 10% 

Kamp Solaris Poreč 15% 

Kamp Istra Poreč 15% 

Kamp Ulika Poreč 15% 

Kamp Koversada Vrsar 15% 

Kamp Sovinje Tkon na Pašmanu 10-20% 

Kamp Mlaska Sućuraj Hvar 5% 
ZDNS v sodelovanju z INF                                                                                                                                                                                                  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
NAROČILNICA za bilten »NATURIST« 

 
 

Tiskana oblika                       Elektronska oblika 
(ustrezno obkroži) 

 
Ime____________________________________________ 
 
Priimek_________________________________________ 
 
Naslov_________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
E-mail _________________________________________ 
 
Član društva naturistov (obkroži)       DA                       NE 
 
Leto rojstva_____________ 
 
V/Na_________________________dne_______________ 
 
Podpis_____________________ 
 
Izreži in izpolnjeno pošlji na: Zveza društev naturistov Slovenije, 

Miklošičeva 38/6, 1000 Ljubljana 

 
Člani Zveze društev naturistov Slovenije – 

ZDNS 
 

 

DN "K NARAVI"  
Miklošičeva 38/6, 
 1000 Ljubljana 

Preds. Tanja Anžin, 
tel. 031/240 061 

 

 

DN "LOTOS" 
C. španskih borcev 4A,  

1000 Ljubljana 
Preds. Mojca Finec, 

tel. 041/670 366 
 

 

DN "SAVINJA" 
Hotunje 46 

3232 Ponikva 
Preds. Miha Plasaj 

tel. 051/328 831 
 

 

DN "TRIGLAV"  
S. Žagarja 21, 

 4240 Radovljica 
Preds. Cveto Trelc 

tel. 031/543 528 
 

TERME BANOVCI  
FKK kamp Sončni gaj 
Banovci 1, 9241 Veržej 

tel. 02/5191400 

 

DN »MALI RAJ« 
Dolenje Polje 7A, 

8351 Straža 
Preds.  Jože Bradač 

tel. 041/642 905 
 

DN “Venera” (društvo ni aktivno) 
 

 



Valalta d.o.o.
Cesta za Valaltu · Lim 7 · HR-52210 Rovinj

tel. ++385 52 804 800 · fax 811 463, 821 004
valalta@valalta.hr · www.valalta.hr

Gola počitniška oaza sredi nedotaknjene narave neposredno ob morju!  
Dopustniška idila za celo družino na očarljivem krajinskem biseru.

Restavracije  Lastna pivovarna  Fitness-Sport  Adventure Minigolf 
Bazenski kompleks z morsko vodo  Izleti  Animacija  Kids-Club

Uživajte na oddihu tudi maja in septembra!

What a wonderful world!

Valalta Naturist Rovinj
Camping  Avtodomi  Bungalovi  Apartmaji  Marina



Bazenski kompleks se nahaja v III. nadstropju v hotelu Vita in zajema notranji bazen, notranji otroški bazen, zunanji bazen in 
zunanji otroški bazen s teraso za sončenje ter notranji whirlpool. V sklopu bazenskega kompleksa v hotelu Vita, so voljo tudi 
savne imenovane Dežela savn, ki zajemajo atraktivno ponudbo turških, finskih in infra-rdečih savn, ledeno sobo, počivališča, 
teraso, FKK plažo in vitaminski bar. Zbližanje s tradicijo sproščanja in čiščenja telesa v naši deželi miru, osvežitve in sprostitve, bo 
na vas delovalo blagodejno, tako kot vpliva na nas energija pozitivnih kristalov. Izbor kristalov po katerih smo imenovali naše 
savne, predstavlja kratko spoznavanje kristalne dežele mineralov, ki jih skriva in odkriva zemlja.

Odpiralni čas Dežele savn:
01.01.2013 - 30.06.2013 in 03.09.2013 - 31.12.2013
- ponedeljek - četrtek: 10.00 - 21.00 (vsak ponedeljek od 16.00 do 21.00 - savna samo za ženske)
- petek, sobota, prazniki: 10.00 - 22.00
- nedelja: 10.00 - 21.00
01.07.2013 - 02.09.2013
- ponedeljek - četrtek: 12.00 - 21.00 (vsak ponedeljek od 16.00 do 21.00 - savna samo za ženske)
- petek, sobota, prazniki: 12.00 - 22.00
- nedelja: 12.00 - 21.00

Vikend paket za dve osebi Plača eden, bivata dva

Cena paketa za dve osebi v EUR: 2 x nočitev z zajtrkom za 2 osebi dodatni dan - 1 x nočitev z zajtrkom za 2 osebi

HOTEL PARK ***
Dvoposteljna soba 114 € 52 €
HOTEL VITA ****
Francosko ležišče (150 x 200 cm) 137 € 62 €

Vključene storitve za dve osebi: 2 x nočitev z zajtrkom za 2 osebi (bogat samopostrežni bife), neomejeno kopanje v bazenih z 
zdravilno termalno vodo v hotelu Vita in v Zdraviliškem domu, vodna aerobika, jutranja gimnastika pod strokovnim vodstvom 
fizioterapevta, animacijski program.

Brezplačno bivanje (nočitev z zajtrkom) za enega otroka do 12. leta starosti v sobi z dvema odraslima osebama velja v terminih: 
27.01. - 03.03.2013, 24.03. - 02.04.2013, 25.04. - 02.05.2013, 9.05. - 12.05.2013, 17.05. - 20.05.2013, 23.06. - 08.09.2013.

Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna
t: 03 78 08 110 / f: 03 78 08 111 / e: info@terme-dobrna.si

www.terme-dobrna.si

Terme Dobrna
Več kot 600 let dobrega počutja

So kraji, ki človeka prevzamejo. Ni jih moč pozabiti, preprosto se želiš vrniti. In Dobrna je zagotovo kraj, 
kamor se boste radi vračali. Terme Dobrna so sodobno in dinamično zdraviliško-turistično središče.




