
 

SENIOR pobyt zima 2017-2018  
 
 

Termín 
POBYT 

4 noci/osoba 
SENIOR 

noc/predĺženie pobytu 
 09.12.2017 – 23.12.2017  
03.04.2018 – 05.05.2018 158,00 € 39,50 € 

23.12.2017 – 29.12.2017 
28.03.2018 – 03.04.2018 

204,00 € 51,00 € 

10.03.2018 – 28.03.2018 192,00 € 48,00 € 

                                                          Cena pre 1 SENIORA (od 55 rokov) platí od 4 prenocovaní. Ceny sú vrátane príslušnej DPH. 
 

 
V cene pobytu je zahrnuté: 

• ubytovanie pre 1 osobu na 4 noci v plneobsadenej izbe 
• polpenzia formou bufetu (raňajky a večera) 

• bezplatné WiFi pripojenie na izbách aj spoločenských  priestoroch hotela 
• 1x vstup do krytého bazénu s termálnou vodou v Hoteli SOREA MÁJ, Liptovský Ján 

 
                  Bonusy: 

• 30% zľava na vstup do krytého bazénu s termálnou vodou v Hoteli SOREA MÁJ, Liptovský Ján 
• 30 % zľava na vstup do AQUA Relax centra v Hoteli SOREA TITRIS, Tatranská Lomnica 
• 20 % zľava do BOWLING centra v Hoteli SOREA HUTNÍK, Tatranské Matliare 
• 30 % zľava na vstup do centra WELLNESS SVET REGENERÁCIE A OODYCHU v Hoteli SOREA TRIGAN, 

Š.Pleso 

• 30 % zľava na vstup do Wellness URANIA  v Hoteli SOREA URÁN, Tatranská Lomnica 
• 50 % zľava na vstup do expozície miniatúr MINI SLOVENSKO - AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH 

PAMIATOK v Liptovskom Jáne 
30 % zľava na vstup do expozícií Liptovskej galérie, Galérie Kolomana Sokola v Liptovskom Mikuláši a Domu 
Jana Hálu vo Važci 

• 30 % zľava na vstup 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. 
 
Príplatky: 

� príplatok za neobsadené lôžko v dvojlôžkovej izbe: 7,00 €/noc 
� príplatok za ubytovanie so zvieraťom: 12,00 €/noc     
� daň z ubytovania: 1,00 €/osoba/deň pobytu               

 

    SOREA, spol. s.r.o.,  si vyhradzuje právo zmeny ceny! Uvedené ceny sú vrátane príslušnej DPH. 
    SOREA, spol. s r.o., si vyhradzuje právo zmeny spôsobu stravovania v prípade obsadenia kapacít hotela menej ako 30-timi hosťami  

 


