
SVET SAVN v BAZENU ŽELEZNIKI 

 

PRIVOŠČITE SI  svet savn v Železnikih samo zase - zakaj si jih ne bi? 

 

Po prvomajskih praznikih bomo vse do 15. septembra v okviru našega obratovalnega časa 
imeli prav posebno ponudbo v svetu savn in vam omogočili privatni najem našega sveta savn 

za 4 ure dnevno. 

Privatni najem  sveta savn  je namenjen sproščanju po napornem dnevu, tednu ali vikendu 
ob dobri družbi, ki odgovarja le vam. V prostoru, ki obsega dobrih 60m2 , so vam na voljo 

infrardeča savna, finska savna in bio savna. Na voljo so vam tudi leseni počivalniki in 
ogrevane keramične klopice.  Prav tako imate v tem času možnost privat uporabe wc-jev, 
tušev in polivalnega čebrička za hitro ohlajevanje telesa. Poskrbeli bomo tudi za posebne 

dišave v savnah, vodo in čaj. Poskrbeli bomo tudi da vas bo pričakalo sadje v košarici. 

V določenih paketih je možen tudi vstop v plavalni bazen s temperaturo vode 28°C do 29°C. 

Na voljo je šest različnih paketov 

Sprostitveni paket » sproščanje v dvoje «  za dve osebi vključuje: 
 najem sveta savn za 4 ure, 
 aromatična dopolnitev 

 voda, čaj, sadje 
 2x kava z rogljičkom in 2x pijača 

 60€ 
 

Sprostitveni paket » aktivno sproščanje v dvoje «  za dve osebi vključuje: 
 najem sveta savn za 4 ure, 
 aromatična dopolnitev 

 kopanje v bazenu, oddih na terasi bazena 
 voda, čaj, sadje 

 1x pizza in 2x pijača 
 70€ 

 
Sprostitveni paket » sproščanje za štiri «  za do štiri osebe vključuje: 

 najem sveta savn za 4 ure, 
 aromatična dopolnitev 

 voda, čaj, sadje 
 4x kava z rogljičkom in 4x pijača 

 80€ 



Sprostitveni paket » aktivno sproščanje za štiri «  za do štiri osebe vključuje: 
 najem sveta savn za 4 ure, 
 aromatična dopolnitev 

 kopanje v bazenu, oddih na terasi bazena 
 voda, čaj, sadje 

 2x pizza in 4x pijača 
 100€ 

 
Sprostitveni paket » sproščanje za šest « za do šest oseb vključuje: 

 najem sveta savn za 4 ure, 
 aromatična dopolnitev 

 voda, čaj, sadje 
 6x kava z rogljičkom in 6x pijača 

 110€ 
 

Sprostitveni paket  » aktivno sproščanje za šest «  za do šest oseb vključuje: 
 najem sveta savn za 4 ure, 
 aromatična dopolnitev 

 kopanje v bazenu, oddih na terasi bazena 
 voda, čaj, sadje 

 3x pizza in 6x pijača 
 130€ 

 

Na voljo so naslednji termini: 

Torek od 16.30h do 20.30h. 

Sreda -  odprto za javnost, (brez rezervacij) 

Četrtek in petek  od 17.30 h do 21.30h. 

Sobota  od 11h do 15h   od 16.00 dalje odprto za javnost brez rezervacij. 

Nedelja od 10h do 14h  ali od 15h do 19.30h 
 
 

Obvezne so vnaprejšnje rezervacije: 
 1 dan prej pri reševalcu iz vode 

 1 dan prej preko telefonske številke 04 514 63 81 ali 
 2 dni prej preko e-maila  info@jzr.si 

 
 Izberite svoj termin pravočasno, na voljo je le 6 terminov tedensko. 

 
 

 Razmišljate o darilu za svoje najbližje, prijatelje, znance? 
Tovrstni DARILNI BON je prav gotovo pravo darilo. 

 

Vabljeni k nam v goste!  


