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Odstiramo zgodbe brežiških stavb 

TERME ČATEŽ 

 

V domoznanski zbirki Knjižnice Brežice hranimo številne knjižne izdaje, članke, razglednice in 

promocijska gradiva, ki slikajo zgodovino Term Čatež. Na podlagi zbranih virov v pričujočem 

prispevku odstiramo zanimiv razvoj največjega slovenskega termalnega kopališča do leta 1990. 

Za zadnjih 30 let smo zaradi številčnosti novih pridobitev nanizali le nekaj najpomembnejših, 

ki so Termam Čatež prinesle sloves največjega slovenskega naravnega zdravilišča.   

Vse se je začelo daljnega leta 1797. V Krajevnem leksikonu dravske banovine iz leta 1937 

najdemo podatek, da so na območju današnjih Term Čatež v tem letu odkrili prve vrelce 

termalne vode. Velika povodenj reke Save jih je leta 1824 zasula s prodom. Leta 1845 je te 

kraje začel raziskovati Franc Žnidaršič, apotekar iz Brežic. Žal je raziskave zaradi visokih 

stroškov dela predčasno ustavil. Ponovno odkritje termalnih vrelcev je datirano z letnico 1854.   

Prvi lastniki zemljišč z vrelci termalne vode so bili grofje Attemsi, ki so imeli v Brežicah 

graščinsko posest. Z njihovim dovoljenjem je pater Edvard Zagorc tu zgradil prvo privatno 

kopališče z zasilnimi kolibami in lesenim bazenom.  

Po ustnem izročilu naj bi na tem področju rastle zdravilne rastline. Med nabiranjem teh je pater 

Edvard Zagorc iz frančiškanskega samostana v Brežicah opazil, da iz zemlje prihaja para. 

Podrobnejše raziskave so pokazale, da je tu izvir tople vode. Voda naj bi imela 40–45 °C. 

Vodo za kopanje so iz vrelca črpali z ročno črpalko. 

V Kmetijskih in rokodelskih novicah (7. 3. 1855) o začetkih Čateških toplic beremo: »Od leta 

1802, če ne že popred, so bile te toplice v čatežki verbini znane, in so terpele do leta 1824, 

kamor je veliko ljudi od več krajev zahajalo. Ljudje so si sami jame v prod ali pesek z lopato 

ali z matiko narejali, te jame z vejami gradili, pa se v njih kalužali in kopali. Dosti bolnih se je 

v teh jamah ozdravilo, tako da stari ljudje jih še zdaj ne morejo pozabiti. V letu 1824 je bila 

pa velika povodenj, in takrat je Sava te toplične kraje z prodom za seženj debelo zasula, in 

potem so bile te toplice tako zapuščene, da se nekaj let po tem še vedelo ni, kje so bile.« 

Ferfiletov Tone se svojega obiska Čateških toplic leta 1895 spominja tako: »Tu vidiš nekaj 

lesenih barak, sicer pa snažne sobice in kabine vse v jako primitivnem stanu, okrog nekaj 

travnikov in slabih pašnikov, brez izdatne sence. Našel sem kakih 30 oseb, največ Hrvatic in 

Hrvatov, trpečih za trganjem po kosteh. Ogledal sem male čedne kabine, pomolil roko v vodo, 

a jo hitro umaknil, kajti naravna toplota vode je 38 stopinj Reaumir. Poiskal sem izvirek vode 

ter izpil dve čaši 38 stopinj vroče vode, ki nima nikacega okusa, a je baje jako zdravilna.« 

(Slovenski narod, 14. 9. 1895) 

Proti koncu 19. stoletja so bile Čateške toplice razmeroma dobro obiskane. Lastniki grofje 

Attemsi so jih dajali v najem. Gostje so prenočevali v gostilnah in privatnih hišah ali celo v 

Brežicah. 
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Vir: Domovina (26. maj 1903). 

 

 

 

 

Podoba Čateških toplic s konca 19. stoletja.  

Razglednica, ki je bila odposlana 3. 7. 1899, je motivno sestavljena iz treh delov:  

kraja Čatež ob Savi, tedanje topliške zgradbe in ljudi pred njimi. 

Razglednico hrani Valvasorjeva knjižnica Krško. 

 

 

V Izvestju c. kr. II. Državne gimnazije v Ljubljani o šolskem letu 1901./1902. najdemo zapis, da 

so imele na Dolenjskem mineralne vrelce Toplice (36 °C) pri Novem mestu, Šmarješke toplice 

pri Beli cerkvi in Čateške toplice ob Savi, ki imajo veliko zdravilno moč, a so zelo preproste in 

jih zato uporabljajo le domačini in okoliški prebivalci.  
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Razglednico, ki je bila poslana v začetku 20. stoletja, hranimo v Knjižnici Brežice.  

Čateške toplice so takrat oglaševale, da so akrathoterma toplice 40–42° R. 

 

Konec 19. stoletja so toplicam očitali slabo označenost in neprepoznavnost zaradi slabe 

reklame. Tako v Slovenskem narodu (14. 9. 1895) preberemo: »Vsaj drog bi se lahko postavil 

in nanj kaka zastava, da bi potnikom oznanjala, kje da se pravzaprav nahajajo toplice. Skrbeti 

bi bilo tudi za časopise gostom ter za reklamo po časnikih – kdo sicer pozna Čateške toplice 

razen bližnjih Dolenjcev, Štajercev in Hrvatov?« 

A že leta 1904 lahko v različnih časopisih opazimo vabila k obisku termalnih toplic. 

 

 

 

Vir: Domovina (20. maj 1904). 
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Vir: Domovina (27. maj 1904). 

 

ČATEŠKE TOPLICE MED OBEMA SVETOVNIMA VOJNAMA 

Pomemben mejnik v razvoju zdravilišča predstavlja letnica 1925. V letih 1925 do 1927 so se 

grofje Attemsi namreč odločili za gradnjo majhnega zdravilišča. Leseni hotel Toplice (danes 

Hotel Toplice) je bil zgrajen v švicarskem slogu. Spodaj je imel 10 kabin za kopanje, v prvem 

nadstropju in podstrešju pa skupno 23 sob s 33 ležišči.  

 

 

Razglednica, ki prikazuje prvi hotel v Čateških toplicah, je bila odposlana leta 1934.  

Hrani jo Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto. 

 

V publikaciji Terme Čatež (1997) navajajo, da je bila »pred hotelom grajena pritlična stavba v 

obliki črke L, v kateri so bili skladiščni prostori, nekaj sob za osebje in dva dodatna prostora. 

Za preprostejše goste in obiskovalce iz okolice, ki so se prihajali zdravit v zdravilišče, so 

dodatno zgradili pritlično leseno stavbo – depandanso z 12 sobami in 53 posteljami. Tri sobe 
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so imele po 12 postelj, nameščenih kot skupna ležišča. Gostje v depandansi so imeli možnost 

kopanja kar v isti stavbi, kjer je bilo na voljo 11 kopalnih kabin. Na ta način so bili gostje ločeni 

od boljših gostov.« 

 

 

Na hrbtni strani razglednice, ki jo hrani Valvasorjeva knjižnica Krško,  

je zgradba na sliki označena za poslopje tretjega razreda.  

Razglednica je bila odposlana v letih od 1926 do 1929. 

 

 

Oglas v časopisu Jutro: dnevnik za gospodarstvo, prosveto in politiko (15. maj 1927). 

 

Voda čateškega vrelca je bila prevroča za kopanje, zato so v bližini postavili sezidan zbiralnik 

z dvema prekatoma – v enem se je zbirala topla, v drugem hladna voda. Slednjo so v kabinah 

za kopanje dodajali topli vodi, da se je ta ohladila do temperature, primerne za kopanje. Pod 

zbiralnikom, ki je bil v višini nadstropja, je bila v pritličju strojnica s črpalkami, ki so črpale 

toplo in hladno vodo ter jo potiskale v zbiralnik. Iz njega je voda sama dotekala v kopalne 

kabine. 

Za prehrano gostov je bila ob hotelu v tem času zgrajena restavracija. Lesena stavba je imela  

točilnico, kuhinjo in odprto verando, v nadstropju so bili trije prostori za zaposlene. Pred 

stavbo je stala stekleno-lesena veranda (pokrit prostor za goste). Po ustnem izročilu naj bi 

grofje Attemsi restavracijo oddajali v najem zainteresiranim gostincem (Terme Čatež, 1997). 
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Razglednica založnika Antona Umeka, ki jo hrani Valvasorjeva knjižnica Krško,  

je bila odposlana 20. septembra 1931. 

 

 

 

Že takrat je bil zasajen kostanjev park, kjer so se gostje lahko okrepčali. »V letih od 1924 do 

1927 je bila tu postavljena posebna zgradba, namenjena stanovanju upravnika in uradništva 

zdravilišča. Zaradi svojega posebnega izgleda – bila je ozka, enonadstropna in visokopritlična 

– je dobila ime nebotičnik. V neposredni bližini je bil postavljen paviljon, v katerem so kmetje 

iz bližnje okolice gostom in zaposlenim prodajali mleko, skuto in ostale mlečne izdelke, zato 

so jo imenovali kar mlekarna.« (Terme Čatež, 1997, str. 8)   

V tistem času je bilo zgrajeno tudi gospodarsko poslopje, kjer je bil kasneje Club Termopolis, 

danes pa je tu Casino Lido. Del poslopja je bil urejen za hleve.  

Zdravnik ni bil stalno nameščen, temveč je enkrat do dvakrat tedensko prihajal iz Brežic. 

Sezona je trajala od maja do oktobra. Čateške toplice so v tem času obiskovali izključno domači 

gostje. Bolj situirani turisti so odhajali predvsem v Laško, Radence in Rimske toplice. Čateške 

toplice so obiskovali nekoliko slabše situirani gosti. 
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Oglas Čateške toplice – otvoritev sezone, ki je bil v časopisu Slovenski narod  

objavljen 22. maja 1927, na zanimiv način goste vabi na odprtje nove kopalne sezone. 

 

 

 

Razglednica je iz serije razglednic, ki imajo zapis Čateške toplice – Radioaktivni vrelec 54 °C. 

Prikazuje pogled na topliške zgradbe s prvim hotelom.  

Razglednica, ki jo hranijo v Valvasorjevi knjižnici Krško, je bila poslana 18. avgusta 1937. 
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Zanimiv članek o Čateških toplicah, ki je bil 31. avgusta 1930  

objavljen v časopisu Slovenec: političen list za slovenski narod. 

 

V času 2. svetovne vojne, ko so Čateške toplice zasedli Nemci, nihče ni imel vstopa vanje.  

 

OBDOBJE OD KONCA DRUGE SVETOVNE VOJNE DO LETA 1964 

Po končani vojni je bilo premoženje družine Attems, s tem tudi zdravilišča in hotela, 

nacionalizirano. 

Zdravilišče  je bilo v zelo slabem stanju in potrebno obnove. Prvotno so toplice le zasilno 

uredili, temeljite ureditve in obnove obstoječih stavb pa so se  lotili v letih 1949 in 1950. 

Dograjen je bil prizidek k restavraciji, tudi še nova sodobno opremljena kuhinja in restavracija 

s 160 sedeži. Po dograditvi tega prizidka je bila porušena stekleno-lesena veranda, ki je stala 

pred restavracijo. Po ustnem izročilu naj bi se tu odvijali številni občni zbori, letna srečanja 

društev, poskrbljeno je bilo tudi za ples ob živi glasbi. 

Obstoječi hotel Toplice je imel v prvem in drugem nadstropju sobe za goste, ki takrat še niso 

imele ogrevanja, kopalnic in sanitarij. V pritličju so bile kopalne kabine in dve sobi za goste. 

Hotel je zaradi vse večjega povpraševanja v tistem času dobil prizidek v enakem slogu, s 30 

sobami in 12 kopalnimi kabinami. Istega leta je bila zgrajena tudi nova stanovanjska hiša za 

zaposlene. V vse zdraviliške zgradbe je bil leta 1951 napeljan vodovod (Terme Čatež, 1997).  
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»Depandansa je po vojni predstavljala 3. razred. Ta lesena pritlična stavba je imela tri velike 

sobe z 12 posteljami za goste, kopalnice – kopalne kabine, nekaj manjših sob in prostor za 

ambulanto, v katero je enkrat tedensko prihajal zdravnik iz Brežic. Kasneje je bila stavba 

večkrat preurejena.« (Terme Čatež, 1997, str. 9) 

Kljub temu, da so se skozi čas nastanitvene kapacitete povečevale, so imele v tem času še vedno 

izrazit sezonski značaj – to pomeni, da sobe niso imele urejenega ogrevanja. 

V času po 2. svetovni vojni so največji delež obiskovalcev predstavljali vojni invalidi in ostali 

pacienti, napoteni na rehabilitacijo s strani Zveze borcev.  

V tistem času so v bližini toplic pričeli s samooskrbo, sezidali so tudi gospodarska poslopja, v 

katerih so redili krave, svinje ter konje. Sredi 60. let so samooskrbo počasi začeli opuščati, 

kmalu jim je bila zemlja z vsemi pripadajočimi poslopji odvzeta in predana v uporabo Agrariji. 

Zgradba, ki se je imenovala nebotičnik, je bila v letih 1950–1951 porušena, recepcija in uprava 

sta se preselili v hotel Toplice. Hkrati je bil paviljon, imenovan mlekarna, prestavljen na plesišče 

in namenjen godbenikom.  

Leta 1961 so Čateške Toplice razpolagale z 61 sobami in skupno 150 ležišči, kuhinjo s kapaciteto 

600 dnevnih obrokov ter restavracijo s kapaciteto 160 sedežev. Za balneološko terapijo so 

imele na voljo 27 kopalnih kabin in kadi s posebnimi stranskimi prostori. Za terapijo gostov 

so skrbeli nameščeni zdraviliški zdravnik, medicinska sestra in dva bolničarja.  

 

 

 

Razglednico restavracije, ki je bila izdana med letoma 1955 in 1960, 

hrani Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto. 
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Razglednico, ki je bila odposlana 12. julija 1961, hrani Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto.  

 

 

 

Na razglednici, ki jo hrani Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto,  

je ročno vpisana letnica 1961. 

 

Toplice so bile množično obiskane, kljub temu pa ni bilo na voljo niti enega zunanjega ali 

notranjega bazena s termalno vodo. Kopanje je bilo možno le v kopalnih kabinah hotela 

Toplice.  
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Čateške toplice so vsa leta vlagale v raziskave termalnega območja v sodelovanju z Geološkim 

zavodom Slovenije, z namenom odkriti čim toplejše vrelce z veliko količino termalne vode. 

Po drugi strani so zaradi vse večjega povpraševanja domačih in tujih gostov vzporedno 

potekala vlaganja v obnovo obstoječih in izgradnjo novih objektov. 

Po izgradnji nasipa ob Savi so končno dobili dovoljenje za izgradnjo prvega zunanjega bazena.   

 

 

 

Fotografija vrveža na zunanjem kopališču je iz publikacije Terme Čatež: včeraj, danes, jutri, 

ki je bila izdana leta 1997 ob 200-letnici odkritja termalnih vrelcev.  
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Vir: Dolenjski list (26. september 1963). 

 

OBDOBJE OD LETA 1965 DO LETA 1976 

Leta 1965 zgrajen hotel Zdraviliški dom je imel poleg moderno opremljenih sob tudi hotelski 

bazen, restavracijo in druge prostore za izvajanje terapije, saj je izgradnja tega hotela pomenila 

prelomnico tudi za zdravstveno dejavnost v zdravilišču. Največji delež gostov so namreč 

predstavljali gostje z zdravstvenimi težavami. Od leta 1964 so imeli stalno zdravstveno službo, 

ki jo je dolga leta vodil prim. prof. dr. sc. Anton Franović. Ekipo so sestavljali: 2 zdravnika, 

fizioterapevt, medicinska sestra in maser. V začetku so izvajali zlasti rehabilitacijo revmatikov, 

pretežno vojnih invalidov. V letih 1967/68 so v zdravilišče začeli postopoma prihajati tudi 

drugi pacienti. Z večanjem števila teh je raslo število zdravstvenega osebja, v skladu z novimi 

trendi pa so uvajali tudi nove programe.   
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Vir: Dolenjski list (8. julij 1965). 

 

 

 

Razglednica, ki jo hrani Valvasorjeva knjižnica Krško, je bila odposlana 11. novembra 1968. 

Prikazuje Zdraviliški dom, ki je bil zgrajen leta 1965. 

 

https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-R32VYYAX/?euapi=1&query=%27keywords%3d%c4%8date%c5%a1ke+toplice%40OR%40fts%3d%c4%8date%c5%a1ke+toplice%27%27&pageSize=25&sortDir=DESC&sort=date&fyear=1965&frelation=Dolenjski+list
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Vir: Dolenjski list (15. julij 1965). 

 

 

 

Razglednica, ki jo hrani Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, je obvezni izvod iz leta 1966. 
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Leta 1967 je bil zgrajen olimpijski bazen. Z njegovim odprtjem je bilo od tedaj možno kopanje 

tudi v zimskem času, ker je bil ta zgrajen na sistemu toplotne zavese. Ta je v zimskem času 

zadrževala toplotno paro nad vodno gladino. Tako je bil počasi odpravljen sezonski značaj 

zdravilišča. Taka bazena sta takrat imeli le Moskva in Budimpešta.  

 

 

Gradnja olimpijskega bazena leta 1967.  

Vir: Delo (5. oktober 1967). 

 

 

 

Vir: Dolenjski list (14. september 1967). 
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V letu 1967 je bila izvedena tudi obsežna adaptacija starega hotela Toplice. V hotelu, zgrajenem 

leta 1925, je bil od tedaj na voljo hotelski bazen, v vseh sobah so uredili kopalnice, hotel pa 

je dobil tudi centralno ogrevanje. 

Z novimi pridobitvami je raslo število gostov in kopalcev. Tem so poleg termalne vode in 

odlične kulinarike želeli ponuditi nove aktivnosti, ki bi jim popestrile tamkajšnje bivanje. Sledeč 

trendom so leta 1968 zgradili stezo za minigolf.  

 

 

 

Fotografija, ki je nastala med igranjem mini golfa,  

je iz publikacije Terme Čatež: včeraj, danes, jutri. 

 

Leta 1969 so prenočitvene zmogljivosti zdravilišča povečali z dograditvijo 62 bungalovov. 

Zdravilišče je tako lahko zagotovilo namestitev različno zahtevnim gostom – najbolj zahtevnim 

v obeh sodobno opremljenih hotelih in manj zahtevnim v novozgrajenih bungalovih za 

hotelom Zdraviliški dom.  

Leta 1974 so kopališko rekreativni kompleks izpopolnili s štirimi zunanjimi bazeni, snack barom 

in kegljiščem. Slednje je bilo s sedmimi stezami takrat največje v Sloveniji in zato toliko bolj 

privlačno. 
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Vir: Dolenjski list (1. avgust 1974). 

 

 

 

Vir: Dolenjski list (24. oktober 1974). 
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Poleti 1974 so Čateške toplice obogatile kopališko rekreativni kompleks s štirimi  

zunanjimi bazeni. Fotografija je iz publikacije Terme Čatež: včeraj, danes, jutri,  

ki je bila izdana leta 1997 ob 200-letnici odkritja termalnih vrelcev.  

 

 

 

Turistični plakat iz leta 1974: Novo zadovoljstvo, nova radost, novi bazeni za vas. 

Vir: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:img-FBTJPTKU. 

http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:img-FBTJPTKU
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V letu 1975 so se lahko pohvalili z izgradnjo prizidka pri restavraciji hotela Zdraviliški dom, s 

katero so pridobili 120 novih restavracijskih sedežev. 

 

OBDOBJE OD LETA 1977 DO LETA 1990 

Prelomnico v razvoju Čateških toplic pomeni tudi leto 1977. Da bi lahko gostom poleg 

kopanja, gostinskih in hotelskih uslug ter zdravstvenih storitev ponudili še več možnosti za 

rekreacijo, je bilo Čateškim toplicam priključeno tedaj samostojno gostinsko podjetje Grad 

Mokrice. 

Leta 1977 je bil postavljen tudi temeljni kamen za izgradnjo novega hotela Terme in za objekt 

centralne priprave hrane.  

 

 

O pomembnih razvojnih korakih v Čateških toplicah pišejo tudi v Dolenjskem listu,  

ki je izšel 18. avgusta 1977.  
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Leta 1979 so se gosti lahko veselili nove pridobitve, zgrajen je bil hotel Terme visoke kategorije 

B. Hotel je ponujal aperitiv bar, grill, mini in mlečni bar, hotelsko restavracijo, bazen, prostore 

za hidro in elektro terapijo ter prostore za seminarsko dejavnost. Z novozgrajenim hotelom se 

je zmogljivost zdravilišča povečala za 300 postelj. Zgrajena so bila tudi igrišča za tenis in kamp 

za 300 šotorišč z novo recepcijo in gospodarski objekt za pripravo hrane.  

 

Obširen članek o novem hotelu in drugih pridobitvah v letu 1979  

v Dolenjskem listu (25. oktober 1979).  

 

 

Razglednico, ki zgoraj prikazuje hotel Terme,  

hranimo v domoznanski zbirki Knjižnice Brežice. 
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V letu 1979 so se Čateške toplice preimenovale v Terme Čatež. Z novimi hoteli in pestro 

turistično ponudbo so privabljale vedno več gostov.  

80. leta je zaznamovala izgradnja počitniškega naselja s 140 objekti, odprtje samopostrežne 

restavracije za goste v kampu in hotelih, izgradnja 266 objektov v kampu z ureditvijo 

infrastrukture ter adaptacija bazena v hotelu Terme. Zgrajena je bila tudi centralna recepcija za 

kamp. 

 

OBDOBJE OD LETA 1991 DO DANES 

V začetku 90. letih se lahko pohvalijo z izgradnjo največjega odprtega bazena v Sloveniji, 

odprtjem trgovskih lokalov in slaščičarne Urška, izgradnjo vodnega zabavišča ob umetnem 

jezeru in zimske Termalne riviere. 

 

 

Leta 1991 je bil zgrajen največji odprti bazen v Sloveniji,  

sledila je ureditev vseh zunanjih bazenov v Termalno riviero. 

Vir: Dolenjski list (6. junij 1991). 
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Vir: Dolenjski list (30. maj 1991). 

 

Leta 1994 je potekala adaptacija sob in prenova restavracije v hotelu Terme ter prenova 

bungalovov ob hotelu Zdraviliški dom.  

Leto 1995 si bomo zapomnili po izgradnji bazena z valovi in adaptaciji gostinskih lokalov na 

poletni Termalni rivieri, celoviti obnovi starega hotela Toplice in izgradnji nočnega zabavišča 

Club Termopolis. Po urbanističnem načrtu je bil stari hotel predviden za rušenje, a so se odločili 

drugače. Obnovljeni hotel, ki je bil 19 let zaprt, so obnovili po zgledu prvotnega, ki so ga 

zgradili Attemsi. 
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Konec 90. let so zaznamovale številne adaptacije in preureditve, izgradnja počasne reke na 

poletni Termalni rivieri ter začetek gradnje druge kupole zimske Termalne riviere, hotela s 230 

ležišči, pokritega sprehajališča, športnih objektov in kongresnega centra. 

 

 

Razglednica, ki jo hranimo v Knjižnici Brežice,  

prikazuje poletno Termalno riviero leta 1995. 

 

 

Terme Čatež so sledile turističnemu povpraševanju in trendom ter svojo ponudbo vseskozi 

nadgrajevale. Tako so se v začetku 21. stoletja lotili adaptacije hotelskih sob v hotelu Terme, 

izgradnje bazena z igrali, t. i. gusarskega otoka na poletni Termalni rivieri in obnove zimske 

Termalne riviere.   
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Vir: Dnevnik (20. julij 2002). 

 

Leta 2005 je potekala izgradnja hotelskega kompleksa s hotelom Čatež, Spa & Wellness 

Centrom in Zdravstvenim centrom ter bazenskega kompleksa. Naj omenimo pomembne 

pridobitve v letu 2009: izgradnja Indijanske vasi v kampu (25 šotorov), ureditev prostora za 

kampiranje ob jezeru in izgradnja drsališča ob slaščičarni Urška.  

V letu 2010 velja omeniti izgradnjo t. i. Gusarskega zaliva v kampu (20 plavajočih hišic) in 

postavitev gostinskega objekta v kampu Term Čatež. 

Med letoma 2011 in 2013 so potekale številne prenove in razširitve – prenova in razširitev 

Hotela Terme, razširitev kampa z mobilnimi hišicami in obnova Indijanske vasi z razširitvijo 

ponudbe.  

 

Vir: https://www.apartmaji.com/si/apartma/slovenija/terme/catez/sotor-kamp-terme-catez-

indijanska-vas/89197.  

https://www.apartmaji.com/si/apartma/slovenija/terme/catez/sotor-kamp-terme-catez-indijanska-vas/89197
https://www.apartmaji.com/si/apartma/slovenija/terme/catez/sotor-kamp-terme-catez-indijanska-vas/89197
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V letu 2015 je bil postavljen družinski adrenalinski park Gusarska opica (plezalna stena, prosti 

pad, razgledni stolp in zip line – 400 m), zgradili so sodobno ogrevano nogometno igrišče in 

v sodelovanju z zunanjimi izvajalci postavili razstavni šotor »Mali grad« z maketami svetovno 

najlepših gradov.   

Seveda sta se v letih naglega razvoja močno spremenili struktura gostov in vsebina ponudbe. 

Če so v začetku v Terme Čatež hodili po zdravje predvsem bolniki z revmatičnimi obolenji, 

nekdanji borci in invalidi, ki so jih tja napotile njihove organizacije, v termah danes 

prevladujejo individualni gosti in družine, pomemben del predstavljajo gosti iz tujine. 

Terme Čatež danes veljajo za najuspešnejše slovensko termalno zdravilišče. Skupni imenovalec 

njihove ponudbe so velike količine termalne vode. Čateškemu zdravilišču pravijo tudi oaza 

termalnih voda. Poskrbijo za zdravje, lepoto duha in telesa, za šport, rekreacijo in vrhunsko 

zabavo.  

Kdo ve, kam bo razvoj Terme Čatež popeljal v prihodnosti. Pustimo se presenetiti. 
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Spletna vira: 

220 let čateških vrelcev … za  220 dni toplih termalnih ugodnosti!, https://www.terme-

catez.si/si/catez/termalna-riviera/2549, na dan 3. 9. 2021. 

Kronologija razvoja Term Čatež, https://www.terme-

catez.si/si/files/default/o%20podjetju/2020/31.08.20_kronologija.pdf, na dan 3. 9. 2021.  

 

https://www.terme-catez.si/si/catez/termalna-riviera/2549
https://www.terme-catez.si/si/catez/termalna-riviera/2549
https://www.terme-catez.si/si/files/default/o%20podjetju/2020/31.08.20_kronologija.pdf
https://www.terme-catez.si/si/files/default/o%20podjetju/2020/31.08.20_kronologija.pdf

