
 
 

 
 
  
 
 

                                SENIORSENIORSENIORSENIOR            pobytpobytpobytpobytyyyy v  v  v  v     JasnejJasnejJasnejJasnej    

Termín 
SENIOR 

na pevnom lôžku/4 noci 

06.05. – 27.05.2017 
30.09. – 09.12.2017 106,00 €/4 noci 

27.05. – 24.06.2017 
02.09. – 30.09.2017 112,00 €/4 noci 

24.06. – 02.09.2017 122,00 €/4 noci 
Uvedená cena zahŕňa ubytovanie s polpenziou pre 1 osobu od 55 rokov v plne obsadenej  

dvojlôžkovej izbe. Cena platí pre pobyty s minimálnou dĺžkou 4 prenocovania. 
Ceny sú vrátane príslušnej DPH. 

 

Kam za aktívnym oddychomKam za aktívnym oddychomKam za aktívnym oddychomKam za aktívnym oddychom::::    
Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská ľadová jaskyňa 
� Tatralandia – aquapark  
� výlet lanovkou na Chopok, prechádzky a nenáročné túry v Nízkych Tatrách 
� návšteva skanzenu Liptovskej dediny v Pribyline 
� ponuka relaxačných procedúr priamo v hoteli – masáž lávovými kameňmi, škoricový alebo rašelinový 

zábal, medová masáž a iné 
� bezplatné zapožičanie športových potrieb od spoločnosti INSPORTLINE (stolný tenis , palice Nordic 

walking) 
 

Bonusy pre Vás:Bonusy pre Vás:Bonusy pre Vás:Bonusy pre Vás:                                                                                                                                                                                                            
 

� 1x za pobyt vstup do termálneho bazénu v Hoteli SOREA MÁJ, prípadne na letné  
termálne kúpalisko TERMAL raj, Liptovský Ján 

� 50 % zľava na vstup do expozície miniatúr MINI SLOVENSKO - AREÁL SLOVENSKÝCH 
KULTÚRNYCH PAMIATOK v Liptovskom Jáne 

� 30 % zľava na vstup do AQUA Relax centra v Hoteli SOREA TITRIS, Tatranská Lomnica 
� 30 % zľava na vstup do centra WELLNESS SVET REGENERÁCIE A ODDYCHU  

v Hoteli SOREA TRIGAN, Štrbské Pleso 
� 20 % zľava do BOWLING centra v Hoteli SOREA HUTNÍK, Tatranské Matliare 
� 30 % zľava na vstup do wellness centra v Hoteli SOREA URÁN, Tatranská Lomnica 
� zľavy s LIPTOV Region Card – aquapark, múzeá, športoviská, reštaurácie 
� zvýhodnená cena vstupného na prehliadku Farmy Východná 
� 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. 

    

PríplatkyPríplatkyPríplatkyPríplatky::::    
 

� príplatok za ubytovanie so zvieraťom 12,00 €/noc 
� daň z ubytovania 1,00 €/osoba nad 12 rokov/noc  
� príplatok za neobsadené lôžko v dvojlôžkovej izbe 7,00 €, jednolôžková izba bez príplatku 

 


