
Hotel*** SOREA Máj, 032 03 Liptovský Ján, +421/44 52 08 100 
maj@sorea.sk , www.sorea.sk 

RELAX & KONGRES 
        HOTEL *** 
    SOREA MÁJ  
  Liptovský Ján    
Nenechajte si ujsť najfarebnejšie obdobie roka v Jánskej doline! 
Vychutnajte si JESENNÝ POBYT a doprajte si oddych. 
Zrelaxujte a načerpajte nové sily u nás! 

 
 v termíne od 30.09.2017 do 09.12.2017. 

 
   za neuveriteľnú cenu 

 

36,50 €/dospelá osoba/noc 
 
Uvedená cena je vrátane DPH.        
Cena nezahŕňa daň z ubytovania vo výške 1,00 €/osoba/noc. 

 
CENA ZAHŔŇA: 
Ubytovanie v jednolôžkovej alebo v dvojlôžkovej izbe* 
Raňajky a večera formou bufetových stolov 
Voľný vstup do hotelového bazénu s termálnou vodou 
Voľný vstup do hotelového fitnes centra 
Stolný tenis neobmedzene 
Wifi pripojenie v hoteli 
 
*Ubytovanie možné aj v apartmáne, rodinnej izbe a rodinnej bunke za príplatok podľa platného cenníka. Pobytový deň 
začína večerou a končí raňajkami.  

 
ZĽAVY:  
100% zľava pre dieťa do 2,99 rokov bez nároku na ubytovacie a stravovacie služby  
100% zľava z ceny pobytu pre 1 dieťa od 3 do 7,99 rokov pri ubytovaní na prístelke (resp. spoločnom 
lôžku) pri 2 plne platiacich osobách  
 
BONUSY: 
20 % zľava do BOWLING centra v Hoteli SOREA HUTNÍK, Tatranské Matliare  
30 % zľava do WELLNESS URANIA v Hoteli SOREA URÁN, Tatranská Lomnica 
30 % zľava do AQUA Relax centra v Hoteli SOREA TITRIS, Tatranská Lomnica   
30 % zľava do centra WELLNESS SVET REGENERÁCIE A ODDYCHU v Hoteli SOREA TRIGAN, Štrbské Pleso 
30 % zľava z cenníka základného vstupného do expozícií Liptovskej galérie, Galérie Kolomana Sokola 
v Liptovskom Mikuláši a Domu Jana Hálu vo Važci 
50 % zľava na vstup do expozície miniatúr MINI SLOVENSKO - AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH 
PAMIATOK v Liptovskom Jáne 
50 % zľava na vstup do Stanišovskej jaskyne v Liptovskom Jáne 
25 % zľava na prehliadku expozície Kaštieľ Strážky 
Zvýhodnená cena vstupného na prehliadku Farmy Východná 
30 % zľava do zábavného parku TRICKLANDIA v Starom Smokovci** 
** Pre vstup do Tricklandie je nutná rezervácia vopred na stránke  
     www.tricklandia.sk alebo telefonicky na čísle: +421 911 733 840. 

 
 
 


