
WELLNESS, TERMY, RELAKS na Słowacji 

Wybierzcie się do górskich i uzdrowiskowych ośrodków  w poszukiwaniu słowackich 
cudów natury, czystego powietrza, turystyki i atrakcji. Sieć hoteli Sorea zaprasza 
wszystkich miłośników relaksu do swoich wellness centrów od Bratysławy aż po 
Spisz. 

Największa słowacka sieć hotelowa SOREA oferuje ekskluzywne atrakcje 
turystyczne w prestiżowych lokalizacjach, jak również specjalne zabiegi w 
hotelowych centrach wellness. W zmodernizowanych hotelach w najbardziej 
atrakcyjnych górskich ośrodkach oraz w stolicy Słowacji możecie wybrać z bogatej 
oferty ciekawych pakietów pobytowych wellness. 

Na sezon wiosenny, letni i jesienny SOREA przygotowała gamę pobytów dla 
wszystkich z bogatym programem przewodnim.  Nie zapomniano także o dzieciach, 
seniorach, ale i aktywnych turystach i miłośnikach jazdy na rowerze. 

Podczas pobytu w Wysokich Tatrach na pewno przyciągną Was setki kilometrów 
oznakowanych szlaków turystycznych. Strategicznym miejscem wyjścia na wycieczki 
(np. kolejką linową na Łomnicki Szczyt) jest zmodernizowany hotel  SOREA URAN 
w Tatrzańskiej Łomnicy. Hotelową atrakcją jest otwarcie relaksacyjnego centrum 
Wellness URANIA. Pierwotny basen hotelowy przeszedł kompletną rekonstrukcję, 
dziś jest to nowoczesnym wellness centrum z basenami ze stali nierdzewnej i 
najnowocześniejszą techniką czyszczenia wody. Bogatą ofertę atrakcji wodnych 
dopełniają bujający zalew, bicze wodne, hydromasaże, jakuzzi, grzybek wodny, 
dziecięca zjeżdżalnia - niedźwiedź, sieć wspinaczkowa, basen dla dzieci, ale także 
sauna fińska, sauna parowa i różnego rodzaju masaże. 

Niedaleko centrum Tatrzańskiej Łomnicy w hotelu SOREA TITRIS czeka na 
Państwa wodny i saunowy świat AQUA Relax z basenem do pływania pod prąd, 
wodnymi masażami w basenie rekreacyjnym i z 36- metrową zjeżdżalnią, dziką 
rzeką, wodnym grzybem i dyszami wodnymi, jakuzzi, trzema saunami i masażami 
relaksacyjnymi.  Zakwaterowanie ze śniadaniem i obiadokolacją w formie bufetu 
obejmuje w ramach programu „Wellness bez granic” wstępy do strefy MIX ( 
basenowa i saunowa część AQUA Relax Centrum), relaksacyjne zawinięcie ciała i 
masaż wellness . 

Do ulubionych należą także pakiety Relaks komfort na Szczerbskim Plesie w 
hotelu SOREA TRIGAN z wyjątkowym centrum ŚWIAT WELLNES 
REGENERACJA I ODPOCZYNEK z kolorową wieczorną symfonią i widokiem na 
majestatyczne tatrzańskie szczyty. Pakiet pobytowy zawiera również wstęp do sauny 
parowej niebieskiej i szmaragdowej, do sauny fińskiej, centrum fitness czy 
wypożyczenie kijków do nordic walkingu. 

Centrum relaksu, zabawy, a obecnie także leczenia chorób układu oddechowego 
turyści mogą znaleźć pod Łomnickim Szczytem w Tatrzańskich Matlarach gdzie 
zakwaterowanie oferuje hotel SOREA HUTNIK.  W ofercie jest basen hotelowy, 
morska kąpiel, masaże, centrum bilardowe, fitness centrum, sala gimnastyczna, 
pomieszczenie do gry w tenisa stołowego, stoły bilardowe, minigolf, boisko do 
siatkówki czy bajkowy kącik dla dzieci. 



Region północnego Spisza i Pienin obfituje w dużą ilość źródeł mineralnych, które 
mają zbawienny wpływ na różne części ludzkiego organizmu i leczenie wielu chorób. 
Całkowita liczba źródeł mineralnych w tym regionie wynosi ponad 80. Właśnie w 
pobliżu jednego z nich znajduje się hotel SOREA LUBOVNA, który brał udział w 
rewitalizacji otoczenia źródeł i zbudowaniu nowej atrakcyjnej Ścieżki Źródeł 
Mineralnych, łączącej większość źródeł mineralnych w regionie trasą turystyczną. 
Pobyty Weekendowe i Relaksacyjne umożliwią Państwu wolny wstęp do hotelowego 
basenu, jakuzzi, centrum fitness, a także terapeutyczne zawijanie ciała, kąpiel w 
morskiej wodzie, fitoterapię i wiele zniżek na okoliczne atrakcje. 

W sercu Demianowskiej Doliny, w cichej oazie wspaniałej przyrody, znajduje się 
hotel SOREA SNP, idealny na trekking i turystykę wiosenną, zapewniający 
niepowtarzalny odpoczynek na łonie przyrody. Goście mogą spróbować nordic 
walkingu w Jasnej, która oferuje wiele tras z różnymi stopniami trudności.  Również 
tu uatrakcyjnieniem pobytu mogą być okłady cynamonowe lub torfowe, masaż 
miodowy i masaż kamieniami wulkanicznymi. 

Pobyt Antystresowy i Relaksacyjny, Cynamonowy Sen i Eukaliptusowy Relaks, 
basen termalny, letnie termalne kąpielisko TERMAL RAJ i przyjemne otoczenie 
hotelu SOREA MAJ wpływają pozytywnie na każdego gościa, który odwiedzi 
Liptowski Jan. Miłośnicy skoków na trampolinach znajdą coś dla siebie w hotelowym 
Jumping Centrum podczas ćwiczeń aerobowych, które umila motywująca muzyka, a 
lekcje prowadzą fachowo wyszkoleni instruktorzy. 

Na obszarze Liptowa  dużą popularnością cieszą się pobyty Senior Komfort z 
zakwaterowaniem w hotelu SOREA DUMBIER, który regularnie organizuje Słowacki 
Tydzień Przeżyć pełen wycieczek fakultatywnych i obfitujący w bogaty program. Na 
terenie hotelu znajdą Państwo ekspozycję miniatur zabytków kultury 
MINISŁOWACJA. Region Liptowa posiada wiele tras turystyki pieszej i rowerowej, 
jaskinie, pałace, źródła mineralne. 

W stolicy Słowacji, bezpośrednio na wzgórzu zamkowym, przywita Państwa 
kongresowo- biznesowy hotel SOREA REGIA.  Swoją przeważnie kongresową i 
biznesową ofertę rozszerzył o gamę dodatkowych usług w centrum relaksacyjnym 
BAANTHAI  z ofertą masaży tajskich. Zniżkowy 90-cio minutowy luksusowy pakiet 
egzotycznych zabiegów Tajska Królowa przypadnie do gustu przede wszystkim 
paniom. Pedikiur, peeling całego ciała i masaż olejem czekoladowym, masaż głowy, 
masaż twarzy i dekoltu bio olejem, maska kawiorowa, wzmocnienie rzęs keratyną 
brazylijską, zawinięcie stóp, maska parafinowa na dłonie i krem z białej czekolady 
oczaruje każdą kobietę, jest odskocznią od codziennych kłopotów, jest drogą  do 
błogostanu i urody. 

Wypoczywaj na Słowacji, relaksuj się u nas! 

Więcej informacji na : www.sorea.sk i 
www.facebook.com/SOREA.dovolenka.na.Slovensku 

 

 


