
E fo  

  



TRICKLANDIA 

TrickLandia, Cesta Slobody 4 (nad autobusovou stanicou), Starý Smokovec 06201 

www.tricklandia.sk 

TrickLandia je miesto, kde zažijete jedinečné putovanie Slovenskom v galérii trick-artu a optických ilúzií. V jej 

priestoroch nájdete námety slovenských ľudových povestí, rozprávok, ako aj reálie obcí a zámkov Slovenska (napr. 

Vlkolínec, Dunajec, Bojnický zámok a iné). Je rozložená na ploche 1 000 m2. Môžete sa tešiť na trick-artové obrazy, 

rozšírenú realitu, antigravitačné miestnosti, najkrajšie zrkadlové bludisko v strednej Európe a iné. 

 

Pre klientov hotelovej siete SOREA platí 15% zľava z uvedenej ceny  

–  po predložení hotelového preukazu SOREA . 

Je potrebné si odfotiť QR KÓD SOREA, ktorý ukážete na recepcii  v TrickLandií 

 

VSTUPNÉ 

dospelá osoba 13,00 € 

študenti 10,00 € 

deti (4 r. -15 r.),  ZŤP, dôchodcovia 8,00 € 

deti do 4 rokov Zadarmo 

rodinný balík  pre 4 osoby ( 2 dospelí + 2 deti) 36,00 € 

rodinný balík  pre 3 osoby ( 2 dospelí + 1 dieťa) 30,00 € 

rodinný balík  pre 3  osoby ( 1 dospelý + 2 deti) 25,00 € 

(kontakt: 0911 733 840 – 9:00 – 18:00 hod.)  info@tricklandia.sk 

Otváracie hodiny: 

Sezóna: Po – Ne - 9:00 – 19:00 hod. 

Mimosezóna: Po – Ne -  9:00 – 18:00 hod. 

➢ rezervácia je povinná 

➢ galéria nie je bezbariérová 

➢ nezabudnite si fotoaparát alebo smartfón  

 

➢ prehliadka trvá 60-90 minút 

➢ vstup so zvieratkami len v taške 

➢ pohybovanie s kočíkom nie je možné 

  

http://www.tricklandia.sk/


DINOPARK TATRY 

Dolný Smokovec 5, 062 01 Vysoké Tatry 

www.dinotatry.sk 

 

Objavte stratený svet dinosaurov. Cestujte v čase miliónov rokov späť do fascinujúcej doby druhohôr. 

Nová prehliadka tajomných živočíchov, ktorí obývali našu Zem milióny rokov a zanechali svoje stopy 

aj vo Vysokých Tatrách.  

Pre klientov hotelovej siete SOREA platí 10% zľava z uvedenej ceny – 

po predložení hotelového preukazu SOREA . 

 

VSTUPNÉ 

dospelá osoba  5,99 € 

deti (3-15 rokov)  4,99 € 

rodinný lístok (2 dospelí + 1 dieťa)  14,99 € 

rodinný lístok (2 dospelí + 2 deti) 19,99 € 

rodinný lístok (2 dospelí + 3 deti) 22,99 € 

deti do 3 rokov vrátane a ZŤP Zdarma 

trampolína a skákacie hrady sú spoplatnené 

cenou  

1,99 € / 15 min 

  (kontakt: 0948 766 483)  info@dinotatry.sk 

 

➢ Za každého počasia 

➢ Vhodné pre všetky vekové kategórie  

➢ Bezbariérový vstup do expozície 

Otvorené počas víkendov, prázdniny a štátnych sviatkov od 10:00 – 18:00 hod. 

 

  



Dobrá hračka 

Galéria Dobrá Hračka, Tatranská Lomnica č. 87, 059 60 Tatranská Lomnica 

www.dobrahracka.sk 

Galéria Dobrá hračka v Tatranskej Lomnici je miesto, kde na ploche 500 m2 nájdeš množstvo hier 

a atrakcií, naučíš sa dopravné predpisy, vyskúšaš si rôzne hračky. Aj obchodík je zameraný na 

netradičné hračky, vďaka ktorým sa deti aj dospelí dokážu hrať nielen zábavne, ale aj s rozumom. 

V Dobrej hračke zastávajú názor, že hračky, ktoré predávajú Vám vedia najlepšie priblížiť na základe 

osobnej skúsenosti a preto majú deti možnosť si ich sami otestovať a zahrať sa s nimi.   

Pre klientov hotelovej siete SOREA platí 10% zľava z uvedenej ceny – 

po predložení hotelového preukazu SOREA. 

Je potrebné si odfotiť QR KÓD SOREA, ktorý ukážete na recepcii v Dobrej Hračke. 

VSTUPNÉ 

dospelá osoba + 1 dieťa (1 hod.) 8,00 € 

každá ďalšia dospelá osoba 6,00 € 

dieťa do 1 roka Zadarmo 

každý ďalší dospelý   2,00 € 

(kontakt: 0911 544 217)  info@dobrahracka.sk 

Dieťa má povolený vstup len v sprievode 

dospelej osoby, ktorá je za neho plne 

zodpovedná počas celého pobytu 

Vstup je potrebné si vopred rezervovať 

Pohyb po galérii je naboso alebo v prezuvkách 

Vstup so zvieratkami nie je povolený 

Pohyb s kočiarom po galérii nie je možný, ale 

môžete si ho tam odložiť.

  OTVÁRACIE HODINY 

Pondelok – Nedeľa 09:00 18:00 



TATRANSKÉ DREVENÉ  KRÁĽOVSTVO 

Pri kostole v Novom Smokovci 

V tatranskom drevenom kráľovste nájdete 8 medveďov, 6 vlkov, 2 jelene, 2 srnky, 2 kamzíky, 2 rysy, 2 jazvece, 

1 divú sviňu s mladými, 2 orly, 5 rozprávkových krajín a 32 druhov rôznych stromčekov a kvetináčov. Všetky 

drevené sochy sú z dostupného tatranského materiálu, niektoré mierne v nadživotnej veľkosti. Prispôsobené 

poveternostným vplyvom.  

OTVORENÉ OD  20.6.2022 

Pre klientov hotelovej siete SOREA platí pri predložení hotelového preukazu:  

➢ 10% zľava na vstup do Tatranského dreveného kráľovstva  

➢ 10% zľava z ceny parkovania pri Tatranskom kráľovstve  

➢ 10% zľava na vstup na Veveričiu dráhu pri Tatranskom drevenom kráľovstve.  

 

  



TATRABOB 

 

Slnečná lúka, 059 60 Tatranská Lomnica 

www.tatrabob.sk 

Milovníci adrenalínu zbystrite pozornosť ! Poriadne sa pripútajte a užite si skvelý zážitok na bobovej dráhe 

TATRABOB s dĺžkou zjazdu 482 m a dĺžkou vleku 203 m . Príjemnú relaxačnú jazdu lesom na najvyššiu stanicu 

(925 m. n. m.) strieda vzrušujúca jazda do cieľovej stanice s 12timi zákrutami, ktoré si zaručene užijete vy i vaše 

deti.  

 

Pri kúpe 10 lístkov  dostane klient hotelovej siete SOREA 2 lístky ZDARMA  -  

po predložení hotelového preukazu SOREA. 

(lístky nie je potrebné vyjazdiť za jeden deň) 

 

Cenník 

dospelá osoba  5,00 € 

dieťa  3 – 15 rokov  4,00 € 

zľava pre rodiny: 

 6 vstupeniek  24,00 € 

10 vstupeniek    35,00 € 

20 vstupeniek  60,00 € 

 

 

  

http://www.tatrabob.sk/


VEVERIČÍ PARK 

Poštová, Štrbské Pleso, 059 85  

www.vevericipark.com/ 

Lanový park pozostáva z dvoch druhov tratí: 

- Veľká trať sa skladá z 22 prekážok umiestnených na stromoch vo výške približne 5 m, dlhá 280 m.  

- Trať mini je určená pre deti od 3 rokov do 140 cm, pozostáva z desiatich prekážok.  

 

Pre klientov hotelovej siete SOREA platí 10%  zľava z uvedenej ceny –  

po predložení hotelového preukazu SOREA. 

 

Cenník 

trať mini – neobmedzený vstup 4,00 € 

veľká trať – dlhý okruh 13,00 € 

veľká trať – krátky okruh 9,00 € 

inštruktor 8,00 € 

rukavice 1,50 € 

  +421 918 011 208  / +421 911 127 618  /  vevericilanovypark@gmail.com 

  

  

http://www.vevericipark.com/


VEŽA SNOV TATRAS TOWER 

Štrbské Pleso, Vysoké Tatry  
www.vezasnov.sk 

Veža snov TATRAS TOWER ponúka nezabudnuteľný zážitok v srdci Vysokých Tatier, na Štrbskom Plese, 

priamo v Areáli snov. Prináša možnosť zažiť unikátne emócie, sprostredkuje vám autentický a zmyselný zážitok 

z prírodných krás Vysokých Tatier a umožní spoznávať ich nezabudnuteľne podmanivé čaro v úplne novej 

dimenzii s využitím tých najmodernejších technológií, ktoré súčasná doba ponúka. Súčasťou dobrodružstva 

v oblakoch na veži je aj 61 m dlhý suchý tobogan, ktorým je možné si skrátiť cestu dole a zároveň si tak užiť 

poriadny adrenalín. Na Veži snov TATRAS TOWER sa nachádza aj pochôdzna sieť o rozlohe 25,3 m2, 

umiestnená 43 m nad terénom, ktorá ponúka skutočne adrenalínový zážitok. Úplne iný zážitok z Tatier a Areál 

snov ako "na dlani" môžete pozorovať z presklenej plošiny v takmer 50 - metrovej výške. Objavujte TATRAS 

TOWER v rozšírenej realite a tiež v rámci unikátnej hry TOWER DASH, ktorá poteší nie len deti. Vďaka 

aplikácii je zároveň možné si priamo na veži otestovať vedomosti o tatranskej faune a flóre.  

Pre klientov hotelovej siete SOREA platí zľava z ceny pri predložení hotelového preukazu 

SOREA. 

VSTUPNÉ 
pre klientov hotelovej 

siete SOREA 

dospelá osoba  13,00 € 11,00 € 

dieťa (3-18 rokov)   9,00 € 8,00 € 

SENIOR 65+ 9,00 € 8,00 € 

držitelia preukazu ZŤP, ISIC, ITIC, 

EURO 26  

9,00 € 8,00 € 

dieťa do 3 rokov, doprovod ZŤP Zadarmo Zadarmo 

jazda toboganom  3,00 € 3,00  € 

   Email: info@tatrastower.sk  +421 903 602 006 

 Bezbariérový vstup  

OTVÁRACIE HODINY 

máj  9:00 – 18:00 

jún - august  9:00 – 19:00 

september 9:00 – 18:00 

október – apríl   9:00 – 17:00 

Posledný vstup na vežu je vždy 1 hodinu pred koncom ováracej doby 

  

http://www.vezasnov.sk/


TATRY VNÚTRI 

Starý Smokovec č. 65, 062 01 Vysoké Tatry – Starý Smokovec 

www.tatryvnutri.sk 

 

Zážitková prehliadka „Tatry vnútri“ v Starom Smokovci predstaví unikáty slovenskej prírodnej dominanty, 

formou interaktívnej prehliadky. Uvidíte výhľady a navštívite miesta, ktoré osobne nemôžete navštíviť napr. 

z dôvodu nepriaznivého počasia. Zažijete jedinečnú atmosféru Tatier kedykoľvek, len trochu odlišným 

spôsobom.  

Pre klientov hotelovej siete SOREA platí 10% zľava z uvedenej ceny –  

po predložení hotelového preukazu SOREA. 

 

VSTUPNÉ 

dospelá osoba  8,00 € 

Študenti (15-26 rokov)  6,00 € 

deti (7-14 rokov, ZŤP, dôchodcovia (60+) 5,00 € 

rodinný lístok (2 dospelí + 1 dieťa)  19,00 € 

rodinný lístok (2 dospelí + 2 deti) 21,00 € 

rodinný lístok (2 dospelí + 3 deti) 24,00 € 

deti do 6 rokov, vrátane zdarma 

(kontakt: 0948 766 483) info@tatryvnutri.sk 

 

➢ Za každého počasia 

➢ Vhodné pre všetky vekové kategórie  

➢ Bezbariérový vstup do expozície 

 

 

  

OTVÁRACIE HODINY 

Pondelok - Nedeľa 10:00 18:00 



POLIANKOVO 

Tatranská Polianka 062 01 Vysoké Tatry - Tatranská Polianka 20 

www.poliankovo.sk 
 

POLIANKOVO je digitálna galéria spájajúca umenie s modernými technológiami ako je virtuálna 

realita, 3D projekcie, rozšírená realita, hologram, tieňohra a podobne. Inštalácie sa nachádzajú na ploche 

približne 600 m2 a ponúkajú až 140 m2 projekčných plôch a 120 m2 zrkadiel. Výstava je doplnená aj o 

rôzne interaktívne prvky. Nachádza sa tam aj výstava obrazov, ktoré sú rozpohybované pomocou 

rozšírenej reality so zvukovými efektmi. Súčasťou galérie je aj  obchod s originálnymi suvenírmi a 

kaviareň, kde si môžete vychutnať skvelú kávu. 

Pre klientov hotelovej siete SOREA platí 10% zľava z uvedenej ceny – 

po predložení hotelového preukazu SOREA. 

Je potrebné si odfotiť  QR KÓD SOREA, ktorý ukážete na recepcii v galárií 

POLIANKOVO. 

VSTUPNÉ 

dospelá osoba 8,00 € 

študenti s platným študentským preukazom 6,00 € 

deti (5-15r.), ZŤP, seniori (s platným preukazom) 5,00 € 

deti (0- 4 r.)  zadarmo 

rodinný vstup (4 osoby (2 dospelí + 2 deti)  24,00 € 

rodinný vstup (3 osoby (2 dospelí + 1 dieťa)  19,50 € 

rodinný vstup (3 osoby (1 dospelý  + 2 deti)  16,50 € 

info@poliankovo.sk     +421 910 335 554 

 

 

  

OTVÁRACIE HODINY 

Pondelok – Nedeľa 09:00 18:00 

mailto:info@poliankovo.sk


PEDAL PLANET – múzeum šliapacích autíčok 

Galéria Tatry – Nová Polianka 6, 059 83 Vysoké Tatry 

PEDAL PLANET je jedna z najväčších zbierok šliapacích autíčok na svete. Čaká na Vás viac ako 120 

exkluzívnych exponátov. Nájdete tam tematické kútiky, atrakcie pre deti či animované hviezdne nebo. 

K dispozícií je interaktívny sprievodca.  

Pre klientov hotelovej siete SOREA platí 10% zľava z uvedenej ceny – 

po predložení hotelového preukazu SOREA. 

VSTUPNÉ 

dospelá osoba  9,00 € 

študenti s platným študentským preukazom 8,00 € 

dôchodcovia a ZŤP 6,00 € 

deti (0 - 4 r.)  zadarmo 

deti (4 – 15 rokov  6,00 € 

rodinný vstup (2 + 2)  25,00 € 

rodinný vstup (2 + 1)   22,00 € 

rodinný vstup (1 + 2) 20,00 € 

Rezervácie:  +421 901 771 720  recepcia@pedalplanet.sk 

 

 

 

 

 

  

OTVÁRACIE HODINY 

Pondelok – Streda  zatvorené 

Štvrtok – Piatok 10:00 16:00 



ŠTVORKOLKY  

Máte radi rýchlu jazdu ? Potom neváhajte a nasadajte. Skvelý zážitok na vás čaká v TATRANSKEJ 

LOMNICI a na ŠTRBSKOM PLESE, kde si môžete vychutnať nádherné pohľady na okolité hory a 

prírodu zo sedadla štvorkolky ! 

TATRANSKÁ LOMNICA  

PRI BOBOVEJ DRÁHE priamo v Tatranskej Lomnici 

 

ŠTRBSKÉ PLESO – OTVORENÉ OD 01.07.2022 

Pri Reštaurácii Koliba, K vodopádom 4095/17, 059 38  Štrbské Pleso Vysoké Tatry  

 

Pre klientov hotelovej siete SOREA platí 10% zľava z ceny – 

po predložení hotelového preukazu SOREA. 

 

 

 

  



Cyklozájazdy 

www.tatry-travelia.sk 

Spoločnosť TATRY TRAVELIA sa zaoberá požičiavaním a servisom bicyklov a aj elektrobicyklov. Pôsobí v 

celom tatranskom a podtatranskom regióne. Bicykle si môžete objednať u dodávateľa TATRY TRAVELIA, ktorý 

vám ich privezie priamo do hotela SOREA  v stanovenom čase. 

Kontakt: 0907 152 223 / 0910 963 049 

Pre klientov hotelovej siete SOREA platí 15% zľava z ceny – 

po predložení hotelového preukazu SOREA. 

 

Aktuálna ponuka cyklozájazdov vo Vysokých Tatrách na webovej stránke 

 

 

 

  



ADVENTURE GOLF 

Tatranská 4, 059 91 Veľký Slavkov (areál Salaša) 

www.tatrygolf.com 

18-jamkový Adventure golf sa hrá na umelej golfovej tráve s golfovými paličkami určenými na 

putovanie alebo minigolfovými kladivkami a golfovou loptičkou.  

 

Pre klientov hotelovej siete SOREA platí 10% zľava z uvedenej ceny – 

po predložení hotelového preukazu SOREA. 

VSTUPNÉ 

dospelá osoba  4,80 € 

deti, študenti*, seniori (dieťa - osoba do 6  rokov, senior – osoba nad 60 rokov) 3,20 € 

rodinná vstupenka 2 + 2(3) deti 21,00 € 

* pre získanie študentského vstupu je nutné sa preukázať platným študentským preukazom.   

0904 744 000  tatry tatry@aplend.com 

 

 

 

 

 

  

OTVÁRACIE HODINY 

Pondelok – Nedeľa 

posledný vstup o 17:00 hod.  
09:00 18:00 

http://www.tatrygolf.com/


Pieniny, Červený Kláštor 

PLTE – PLTNICE 86 

www.hubcej-plte.sk 

 

Združenie Pltníctvo Dunajec Vám ponúka jedinečnú atrakciu v Európe - splav Dunajca na 

drevených pltiach v nádhernej prírodnej scenérii Pieninského národného parku. Trasa v dĺžke 

9 km vedie z Červeného Kláštora do obce Lesnica. Splav trvá 70 - 90 minút. Na spestrenie 

programu je možné na základe objednávky zabezpečiť: goralskú muziku, posedenie pri ohni 

spojené s opekaním barana alebo varením guláša. 

Pre klientov hotelovej siete SOREA platí zvýhodnená cena  

- po predložení hotelového preukazu SOREA 

➢ Splav trvá cca 90 min. z Červeného Kláštora do Lesnice na prístavisko 

Kontakt: 

Pltnica 86 – plte Hubcej, Hubcej Ján, 

Je potrebná rezervácia : kontakt: + 421 905 359 473 

 

http://www.hubcej-plte.sk/


NESTVILLE PARK 

Nestville Park, Hniezdne 471, 065 01, Stará Ľubovňa 

www.nestvillepark.sk 

https://nestvillechocolate.sk/ 

 

Expozícia tradičných ľudových remesiel histórie a súčasnosti liehovarníctva. 

Nestville Park je expozícia, ktorá je nositeľom a oživovateľom histórie a tradícií. Návštevníkovi 

predstavuje nevšedný a zaujímavý historický prierez výrobou liehovín a remesiel súvisiacich so 

spracovaním a uskladnovaním liehu až po moderný dnešok. 

 Nestville Chocolate, ktorý ako jediná čokoládovňa v regióne ponúka vynikajúcu chuť kvalitnej 

čokolády  a predstavuje históriu, samotné spracovanie a výrobu rôznych čokoládových špecialít. Môžete 

si tu oddýchnuť a posedieť pri šálke horúcej čokolády, kvalitnej káve, chuti belgických praliniek či 

sladkých zákuskoch domácej výroby a popritom cez okno pozorovať výrobný proces čokoládových 

produktov. Pre dospelých sú k dispozícii aj originálne likéry. 

 

Pre klientov hotelovej siete SOREA platí 10% zľava z ceny – 

po predložení hotelového preukazu SOREA. 

 

OTVÁRACIE HODINY 

máj – september Po – Ne: 10:00  - 18:00 hod. (posledný vstup 

o 18:00) 

október – apríl  Ut – Ne: 10:00 – 16:00 hod.  (posledný vstup 

o 16:00 

vstup do expozície, každú celú hodinu.  

  info@nestville.sk  viac informácií na https://www.nestvillepark.sk/ 

➢ Prehliadka trvá 75 min. so sprievodcom  

 

 

  

http://www.nestvillepark.sk/
mailto:info@nestville.sk


MINI SLOVENSKO 

Liptovský Ján – Jánska dolina 032 03 

http://www.minislovensko.sk 

Jedinečná expozícia miniatúr slovenských historických pamiatok v parku MINI SLOVENSKO 

nachádzajúca sa priamo pri Hoteli SOREA ĎUMBIER v Liptovskom Jáne. Areál je náučný, zábavný, 

oddychový a poznávací pre domácu i zahraničnú klientelu všetkých vekových kategórií. Väčšina 

modelov v mierke 1:25 sú národné kultúrne pamiatky, niektoré zapísané aj v kultúrnom dedičstve 

UNESCO. Súčasťou parku je aj modelová záhradná železnička v tej istej mierke, ktorá približne 

predstavuje železničnú trať Červená Skala – Margecany s jej jedinečnými technickými pamiatkami.  

Pre klientov hotela SOREA ĎUMBIER  za 1,00 € – po predložení hotelového preukazu. 

Klienti ostatných hotelov SOREA platí  50% zľava z uvedenej ceny – 

po predložení hotelového preukazu SOREA. 

VSTUPNÉ 

dospelá osoba 5,00 € 

dôchodcovia, ZŤP (so sprievodom zdarma) 3,00 € 

rodinné vstupné (2x rodičia a max. 4 deti do 18 rokov) 10,00 € 

deti do 6 rokov Zdarma 

*vstup psov len na vodíku 

 

OTVÁRACIE HODINY* 

Pondelok – Nedeľa 09:00 16:00 

*Vrátane sviatkov a víkendov 

  

http://www.minislovensko.sk/


Stanišovská jaskyňa 

Jánska dolina, Liptovský Ján, Nízke Tatry 

www.stanisovska.sk 

Jediná celoročná prístupná jaskyňa na Liptove otvorená každý deň. Ponúka dokonalý zážitok pri 

objavovaní  čarovného podzemia so sprievodcami – jaskyniarmi. Budete kráčať popri stenách ktoré 

voda a matka príroda vymodelovala do neopísateľných tvarov. Návštevník pred vstupom dostane čelovú 

lampu, špeciálny odev ani obuv nepotrebujete. Ideálny výlet pre celú rodinu.  

 

Pre klientov hotelovej siete SOREA platí  zvýhodnené vstupné z uvedenej ceny 

– po predložení hotelového preukazu SOREA . 

 

VSTUPNÉ 

dospelá osoba 7,00 € 

dôchodcovia a deti  4,00 € 

obyvatelia Liptovského Jána a Smrečian (nutný OP) 1,00 € 

*Predaj lístkov prebieha priebežne alebo 5 až 10 min. pred vstupom 

➢ Pravidelný vstup je každú celú hodinu 

➢ Správca jaskyne podľa potreby môže povoliť aj iný vstup 

➢ Dĺžka vstupu: 45-60 min 

 

Otváracie hodiny: OTVORENÉ DENNE  od 10:00 - 16:00 hod. (vstup je každú celú hodinu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Farma Východná 

Farma Východná P.D., Východná 465, 032 32 Východná. 

https://www.farmavychodna.sk/ 

 

Farma Východná je najvyššie položené ekologické hospodárstvo v Liptove (930 m.n.m). Je zameraná 

predovšetkým na bio-chov hovädzieho dobytka za účelom produkcie mlieka. Vďaka výnimočnej kvalite 

mlieka z horskej oblasti Vysokých Tatier ponúka exkluzívne syrové delikatesy a lahodné syry pod 

značkou Farma Východná, ktoré získali popredné ocenenia na slovenských aj českých súťažiach. Okrem 

produkcie mlieka a mliečnych výrobkov pestuje aj liečivé bylinky a drobné ovocie. Farma Východna 

ponúka prehliadku farmy.  

Pre klientov hotelovej siete SOREA platí zvýhodnené vstupné z uvedenej ceny – 

po predložení hotelového preukazu SOREA. 

6,00 € / osoba + 1 krmivo pre kŕmenie oviec zadarmo na 1 rodinu 

 

VSTUPNÉ 

dospelá osoba 7,00 € 

deti / Zľavnený vstup  6,00 € 

 

Pravidelné vstupy o 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 hod. 

➢ Na prehliadku je nutné sa objednať telefonicky (0949 860 944) alebo e-mailom 

(info@farmavychodna.sk ) 

 

 

 

 

  

https://www.farmavychodna.sk/
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Piesočkovo 

Liptovský Ján 

www.piesockovo.sk 

Areál s obrovskými rozprávkovými sochami z piesku. 

Pre klientov hotelovej siete SOREA 10% zľava z uvedenej ceny – 

 po predložení hotelového preukazu SOREA. 

OTVORENÉ OD 18.06.2022 

VSTUPNÉ  

dieťa do 3 rokov (2,99 rokov) Zdarma 

deti od 3 rokov do 15 rokov, dôchodcovia, osoby s preukazom ZŤP 3,30€ 

osoba od 15 rokov 5,00 € 

+421 907 465 567 

Otvorené denne od 10,00 – 18:00 (Júl – August) 

Sobota – Nedeľa od 10:00 – 18:00 (September)  

 

➢ Vstupné nie je možné platiť platobnou kartou 

➢ Posledný vstup hodinu pred ukončením  

➢ Zákaz vstupu so zvieraťom  

 

 

  

http://www.piesockovo.sk/


KOLOBEŽKY LIPTOV 

http://www.kolobezkyliptov.sk/ 

jazdi si po Liptovských horských cestičkách. 

Viac informácii na tel. čísle: 0905 357 133 

Pre klientov hotelovej siete SOREA platí 10% zľava  z uvedenej ceny na zapožičanie 

horských bicyklov, e-bicyklov a kolobežiek – po predložení hotelového preukazu 

SOREA. 

CENNÍK 

e-BIKE HORSKÝ BICYKEL KOLOBEŽKA e-KOLOBEŽKA 

1 - 4 hodina 25 € /30 € 1 - 4 hodina 10 € / 12 € 1 - 4 hodina 10 € 1 hodina 10 € 

od 13:00 –  do 

18:00 hod. 
20 € / 25€* 

od 13:00 –  do 

18:00 hod. 
8 € / 10 € 

od 13:00 –  do 

18:00 hod. 
8 € 1 – 4 hodiny 30 € 

1 deň 29 € / 35 €* 1 deň 12 € / 15 € 1 deň 12 € 1 deň 50 € 

* základná cena / cena za celoodpružený bicykel 

 

OTVÁRACIE HODINY 

Júl – August OTVORENÉ DENNE 

v hoteli  SOREA  

ĎUMBIER 
9:00 18:00 

 

  

http://www.kolobezkyliptov.sk/


Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 

Tranovského 3, Liptovský Mikuláš 

http://www.galerialm.sk 

 

Pre klientov hotelovej siete SOREA platí zvýhodnené vstupné z uvedených cien – 

po predložení hotelového preukazu SOREA. 

Vstupné Liptovská galéria P. M. Bohúňa: 

výstava  - malá výstavná sieň   3,00 € 

výstava – veľká výstavná sieň  5,00 € 

stála expozícia  6,00 € 

všetky výstavy a expozície Liptovskej galérie P. M. Bohúňa  12,00 € 

rodinné vstupné (2 dospelí + 1 až 3 deti)  20,00 € 

výstava Liptovskej galérie P. M. Bohúňa a Galérie Kolomana Sokola 15,00 € 

deti do 6 rokov v sprievode rodiča, študenti umeleckých škôl výtvarného 

zamerania, pedagogický dozor, vojnoví veteráni, držitelia Jánskeho plakety 
Zadarmo 

študenti, dôchodcovia, ZŤP -50% 

 

➢ V cene vstupného je zahrnutý lektorský výklad  

➢ Je odporúčane sa telefonicky dohodnúť vopred na tel. čísle 044/55 22 758 (9:00 – 14:00 hod.) 

alebo e-mailom lgpmb@vuczilina.sk 

➢ Otváracie hodiny Ut - So: 10:00 – 17:00 hod. ( posledný odporúčaný vstup o 16:00 hod.) 

  

http://www.galerialm.sk/
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Galéria Kolomana Sokola 

Námestie osloboditeľov 28, Liptovský Mikuláš 

 

Pre klientov hotelovej siete SOREA platí zvýhodnené vstupné z uvedených cien  – 

po predložení hotelového preukazu SOREA . 

Vstupné 

výstava / stála expozícia   3,00 € 

rodinné vstupné (2 dospelí + 1 – 3 deti)  10,00 € 

výstava Liptovskej galérie P. M. Bohúňa a galérie Kolomana Sokola  15,00 € 

deti do 6 rokov v sprievode rodiča, študenti umeleckých škôl výtvarného 

zamerania, pedagogický dozor, vojnoví veteráni, držitelia Jánskeho plakety 
Zadarmo 

študenti, dôchodcovia, ZŤP -50% 

 

➢ V cene vstupného je zahrnutý lektorský výklad  

➢ Je odporúčané sa telefonicky dohodnúť vopred na tel. čísle  044/ 562 00 35,  

(9:00 – 14:00 hod.) 

➢ Otváracie hodiny Ut  - So: 10:00 – 17:00 hod. ( posledný odporúčaný vstup o 16:00 hod.) 



Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 

Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 

www.smopaj.sk 

 

Pre klientov hotelovej siete SOREA platí zľava z ceny pri predložení hotelového 

preukazu SOREA. 

VSTUPNÉ 
pre klientov hotelovej 

siete SOREA 

dospelá osoba  8,00 € 7,00 € 

rodinné vstupné  (2 dospelí + 2 deti od 4 do 15r.)  18,00 € 16,00 € 
 

OTVÁRACIE HODINY 

02.05.2022 – 31.05.2022 

pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok  
9:00 – 17:00 hod.  

posledný vstup o 16:00 hod.  

sobota, nedeľa 
10:00 – 17:00 hod.  

posledný vstup o 16:00 hod.  

01.06.2022 – 30.09.2022 

pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, 

sobota, nedeľa 

9:00 – 18:00 hod.  

posledný vstup 17:00 hod. 

01.10.2022 – 31.12.2022 

pondelok, utorok, streda, štvrtok piatok  
9:00 – 17:00 hod.  

posledný vstup o 16:00 hod.  

sobota, nedeľa 
10:00 – 17:00 hod.  

posledný vstup 16:00 hod.  

 

 

  

http://www.smopaj.sk/


Hotel Flóra ***  Trenčianské Teplice 

Hotel Flóra*** v Trenčianskych Tepliciach ako neštátne zdravotnícke zariadenie v odbore fyziatria, 

balneológia a liečebná rehabilitácia vám poskytne zľavy na základe predloženia karty KLUB SOREA! 

Hotel Flóra sa nachádza v centre kúpeľného a kultúrneho diania mesta Trenčianske Teplice, nazývaným 

aj „perlou Karpát“. Toto pôsobivé kúpeľné mestečko sa rozprestiera na úpätí Strážovských vrchov. 

Príroda tu dala vyvrieť jedinečným sírnym prameňom a vytvorila utešené romantické prostredie pre 

všetkých, ktorí hľadajú zdravie, pokoj, radosť a krásu.   

Pre všetkých klientov KLUB SOREA platia nasledovné zľavy ( zľavu je nutné vopred nahlásiť 

pri rezervácii pobytu ) :   

➢ 5% z pultového cenníka ubytovania, 

➢ 5% z cien akciových pobytov,  

➢ 5% z cien pobytových balíkov,  

➢ 5% z cien zo vstupného do Wellness centra a saunového sveta  

➢ 5% z konzumácie v Kaviarni Festival a Reštaurácii FLÓRA (s výnimkou svadieb, osláv, 

firemných akcií a pod.).  

 

Hotel Flóra ***  Vám poskytne zľavy na základe predloženia karty KLUB SOREA! 

 

Kontakt:   

Hotel Flóra, a. s.   

ul. 17. novembra 14 

914 51 Trenčianske Teplice 

W: www.hotelflora.sk 

Recepcia:      

Mobil: +421 903 429 283 

E: recepcia@hotelflora.sk 

Wellness: 

T: +421 /32 655 45 75 

E: bazen@hotelflora.sk 

 

 

  



Zámok Topoľčianky, Topoľčianky 

Zámok Topoľčianky je umiestnený v anglickom parku, ktorý poskytuje oázu kľudu a pokoja. Tri 

renesančné krídla zámku s manzardovou nadstavbou slúžia v súčasnosti ako hotelová časť. Poskytuje 

sa tu ubytovanie európskeho štandardu v nádhernom historickom prostredí. 

Pre všetkých klientov KLUB SOREA po predložení karty platia nasledovné zľavy v Zámku 

Topoľčianky ( zľavu treba nahlásiť vopred pri rezervácii ):  

➢ 5% z pultového cenníka ubytovania ( 1 noc )  

➢ 5% z cien akciových pobytov,  

➢ 5% z cien pobytových balíkov,  

➢ 5% z cien zo vstupného do muzeálnej expozície Zámku Topoľčianky,  

➢ 5% z konzumácie v Zámockej reštaurácii ( mimo svadieb, osláv, firemných akcií a pod.) 

Zámok Topoľčianky Vám poskytne zľavy na základe predloženia karty KLUB SOREA! 

Hotel Zámok Topoľčianky 

Parková 1, 951 93 Topoľčianky 

Recepcia: tel. 037/ 7777 555, mobil: 0905 548 027 

E-mail: zamok@zamoktopolcianky.sk 
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