
 
RELAX & KONGRES 
     HOTEL SOREA 
             MÁJ 
              *** 
    Liptovský Ján    
      Levanduľový sen 

Termín 
dospelý  
na lôžku  

dospelý  
na prístelke  

osoba  
do 15 r.  
na lôžku  

osoba  
do 15 r.  

na prístelke 

02.01.2017 – 11.03.2017 199,64 € 166,84 € 114,80  € 82,00 € 

11.03.2017 – 13.04.2017 191,64 € 160,44 € 109,20 € 78,00 € 

13.04.2017 – 18.04.2017 231,64 € 192,44 € 137,20 € 98,00 € 

18.04.2017 – 06.05.2017 177,64 € 149,24 € 99,40 € 71,00 € 

Ceny zahŕňajú príslušnú DPH. 

 
Cena pre 1 osobu/pobyt zahŕňa:  

• 4x ubytovanie v dvojlôžkovej izbe  
• 4x polpenzia (bufetové raňajky a bufetové večere) 
• voľný vstup do hotelového bazéna s termálnou vodou 
• WiFi internet v celom hoteli 
• stolný tenis neobmedzene 
• fitnes neobmedzene 

 
Levandulový  program: 
1x levanduľová aróma masáž 
1x levanduľová masáž tváre a maska  
1x reflexná masáž chodidiel  
1x levanduľový zábal chrbta  
1x levanduľový kúpeľ chodidiel   
 
Prvá procedúra sa čerpá v deň nástupu. Všetky procedúry sú v trvaní 20 min. 
Osoba do 15 r. NEMÁ v cene pobytu zahrnuté relaxačné procedúry obsahujúce balíček.  
Pri predĺžení pobytu platí cena za každú ďalšiu noc podľa platného pobytového cenníka. 
 
Bonusy:  

• 20 % zľava do BOWLING centra v Hoteli SOREA HUTNÍK, Tatranské Matliare  
• 30 % zľava do AQUA Relax centra v Hoteli SOREA TITRIS, Tatranská Lomnica   
• 30 % zľava do Wellness URANIA v Hoteli SOREA URÁN, Tatranská Lomnica 
• 30 % zľava do centra WELLNESS SVET REGENERÁCIE A ODDYCHU  

v Hoteli SOREA TRIGAN, Štrbské Pleso 
• 50 % zľava na vstup do expozície miniatúr MINI SLOVENSKO - AREÁL SLOVENSKÝCH 

KULTÚRNYCH PAMIATOK v Liptovskom Jáne 
 
Príplatky:  
príplatok za neobsadené lôžko 7,00 €/noc 
príplatok za jednolôžkovú izbu 0 €/osoba/noc 
príplatok za apartmán, rodinnú izbu alebo rodinnú bunku 6,00 €/osoba/noc 
príplatok za ubytovanie so zvieraťom 10,00 €/noc 
príplatok za obed (výber z menu) 7,80 €/osoba/deň 
miestna daň 1,00 €/osoba/noc 
 
 
 
 
Hotel *** SOREA MÁJ, 032 03 Liptovský Ján, +421/44 520 8100, maj@sorea.sk , www.sorea.sk 


