
 
 
 

              

              
             

Čaro Vianoc v Jasnej 
23.12. – 27.12.2017 

 
dospelá osoba 236,90 €/ pobyt/4 noci 

SENIOR nad 55 r. na  pevnom lôžku 210,30 €/pobyt/4 noci 
dieťa do 14,99 r. na prístelke 111,70 €/pobyt/4 noci  * 

dieťa do 14,99 r. na pevnom lôžku 155,78 €/pobyt/4 noci * 
 
V cene pobytu je zahrnuté: 

• 4 x ubytovanie v plne obsadenej dvojlôžkovej izbe s polpenziou formou bufetu 
• 1 x za pobyt vstup do bazénu s termálnou vodou v Hoteli SOREA MÁJ, Liptovský Ján  
• 1 x uvítací drink 
• 1 x čiastočná masáž 
• 1 x sauna  
• slávnostná štedrá večera 
• posedenie pri koledách s vianočným punčom 
• vianočný program  
• Liptov Region Card 

 
* V cene pobytu pre dieťa do 14,99 rokov nie je zahrnutá sauna ani masáž 
 

BONUSY: 

• 30 % zľava do centra WELLNESS SVET REGENERÁCIE A ODDYCHU v Hoteli SOREA Trigan, 
Štrbské Pleso 

• 30 % zľava na vstup do AQUA Relax centra v Hoteli SOREA Titris, Tatranská Lomnica 
• 20 % zľava na BOWLING v Hoteli SOREA Hutník, Tatranské Matliare 
•    30 % zľava na vstup do Wellness URANIA v hoteli Sorea Urán v Tatranskej Lomnici   
• Požičovňa a servis lyží priamo v hoteli  
• 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. 

 
Platí pre rezervácie do 01.12.2017.   Na uvedený produkt neplatí vernostná zľava! 

SOREA si vyhradzuje právo zmeny cien a  právo zmeny spôsobu stravovania v prípade obsadenia 
kapacít hotela menej ako 30-timi hosťami 
Uvedené ceny sú vrátane príslušnej DPH 

 


