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www.sorea.sk
Bláznenie nielen
na zjazdovke, ale aj
na našom tobogane

Hotel ★★★ SOREA TITRIS
Tatranská Lomnica

ZIMA 2018

AQUA Relax
– vodný a saunový svet

JAR 2019

Zimujeme
a wellnessujeme
spolu
v hoteloch SOREA

SOREA
SOREA

Hotely
s certifikátom
„Zariadenie priateľské
k deťom a rodinám”
v rámci projektu
„VSTÚPTE
S DIEŤAŤOM“

Zažite vysnívanú lyžovačku a zalyžujte si
vo Vysokých Tatrách, ktoré ponúkajú až
24 kilometrov vždy upravených zjazdoviek
a garanciu snehu 5 mesiacov v roku.
V špičkových zimných strediskách vás k oblakom
vyvezie 20 moderných lanoviek a vlekov.

Slnečná lyžovačka
v najvýznamnejšom lyžiarskom
stredisku východnej časti
Vysokých Tatier

TOP lyžiarske stredisko

Tatranská Lomnica

※ 36-metrový tobogan s vodným prúdom,
zrýchľovací kanál, vodný hríb, rekreačný
bazén s protiprúdom, vodné masážne
trysky, vodné chrliče – masáž hornej časti
chrbtice, perličkový kúpeľ – ležadlová
masáž tela, klasické telové masáže, reflexná
masáž chodidiel, rašelinový zábal, suchá
sauna, bio sauna s bylinkami, parná sauna
dospelý
na lôžku/
2 noci

ZIMNÝ AQUA RELAX
15.12.2018 – 22.12.2018
23.04.2019 – 04.05.2019
VIANOCE
22.12.2018 – 29.12.2018
02.01.2019 – 09.03.2019
09.03.2019 – 17.04.2019
VEĽKÁ NOC
17.04.2019 – 23.04.2019

Cena pre 1 osobu/pobyt zahŕňa:
•2/3/4/5/6/7x ubytovanie s polpenziou formou bufetu
•2/3/4/5/6/7 x 2 hod. vstup do AQUA Relax centra – MIX zóna
(bazénová a saunová časť)
•WiFi pripojenie v celom hoteli
•parkovanie
dospelý
na lôžku/
3 noci

88,00 €

dospelý
na lôžku/
4 noci

dospelý
na lôžku/
5 nocí

dospelý
na lôžku/
6 nocí

dospelý
na lôžku/
7 nocí

134,00 € 180,00 € 226,00 € 268,00 € 314,00 €

x

x

260,00 € 326,00 € 388,00 €

x

x

260,00 € 326,00 € 388,00 €

x

112,00 € 170,00 € 228,00 € 286,00 € 340,00 € 398,00 €
96,00 € 146,00 € 196,00 € 246,00 € 292,00 € 342,00 €
x

Cena platí pre osobu/pobyt v plne obsadenej dvojlôžkovej izbe.

Hotel ★★★ SOREA URÁN
Tatranská Lomnica
※ nerezové bazény, vodné atrakcie, hojdací
záliv, vodné chrliče, hydromasážne trysky,
vodná perlička, vodný ježko, detská šmýkačka
medveď, lezecká sieť, detský nerezový bazén,
fínska sauna, parná sauna, rôzne masáže

Wellness URANIA

WELLNESS URANIA

dospelý
na lôžku
/3 noci

dospelý
na lôžku
/4 noci

dospelý
na lôžku
/5 nocí

dospelý
na lôžku
/6 nocí

dospelý
na lôžku
/7 nocí

15.12.2018 – 22.12.2018
142,00 € 191,00 € 240,00 € 284,00 € 333,00 €
23.04.2019 – 04.05.2019

VIANOCE
22.12.2018 – 29.12.2018

x

271,00 € 340,00 € 404,00 €

x

VEĽKÁ NOC
17.04.2019 – 23.04.2019

x

271,00 € 340,00 € 404,00 €

x

02.01.2019 – 09.03.2019 178,00 € 239,00 € 300,00 € 356,00 € 417,00 €
09.03.2019 – 17.04.2019 154,00 € 207,00 € 260,00 € 308,00 € 361,00 €

Z najdlhšej
zjazdovky rovno
do bubliniek
a sauny

Cena platí pre osobu/pobyt v plne obsadenej dvojlôžkovej izbe.

NAJDLHŠIA CARVINGOVÁ TRAŤ NA SLOVENSKU V DĹŽKE 6,5 km
A ROZŠÍRENÉ ZJAZDOVÉ TRATE SO ŠÍRKOU AŽ DO 60 m

❯najvyššie položená a najstrmšia zjazdovka na Slovensku v dĺžke 6,5 km z Lomnického sedla
do Tatranskej Lomnice❯1 300 metrové prevýšenie, 5-mesačná garancia snehu❯celkovo 12 km
zjazdoviek rôznych náročností❯najmodernejšie sedačkové a kabínkové lanovky❯lanová dráha –
15-miestna gondola zo Štartu na Skalnaté pleso❯zjazdovka Esíčka Skalnaté pleso – Čučoriedky
❯zasnežovanie so zábranami zjazdovky Esíčka❯zjazdovka Buková Hora Západ – modrá
zjazdovka❯6 skialpinistických areálov❯lyžiarska škola, detský areál❯skiservis, požičovňa
lyžiarskej výstroje❯skialpinizmus, snowtubing, snowscoot❯sánkovanie, korčuľovanie,
boby❯reštaurácia, bufet, après-ski bar, bezplatné parkovanie

Cena pre 1 osobu/pobyt zahŕňa:
• 3/4/5/6/7x ubytovanie
s polpenziou formou bufetu
• 3/4/5/6/7x vstup do Wellness
URANIA
• 1x zapožičanie trekingových
palíc
• WiFi pripojenie v celom hoteli
• parkovanie

Uvedené ceny sú vrátane DPH. Za neobsadené lôžko si hotel účtuje príplatok podľa platných cenníkov. SOREA, spol. s r. o., si vyhradzuje právo zmeny cien a právo zmeny spôsobu stravovania v prípade obsadenia kapacít hotela menej ako 30-timi hosťami. Pozn: štedrovečerná večera je servírovaná.

Najvyšší bod v stredisku je Solisko
s nadmorskou výškou 1825 m

TOP lyžiarske stredisko

Tatranské Matliare

Štrbské Pleso

❯najvyššie položené lyžiarske stredisko na Slovensku❯9 kilometrov ľahkých a stredne ťažkých
zjazdových tratí❯najväčší areál bežeckého lyžovania v dĺžke 26,5 km❯najdlhšia lyžiarska sezóna
na Slovensku❯dolná stanica položená vo výške 1400 m.n.m.❯snowtubing, snowbags,
snowrafting, snowball, Tatranský karling❯lyžiarske školy pre začiatočníkov

Hotel

★★★

Tatranské Matliare
Centrum športu, relaxu a zábavy
pod úpätím Lomnického štítu

SOREA TRIGAN
Wellness a pohoda
s panoramatickým
,
výhladom

Štrbské Pleso

Hotel ★★★/★★ SOREA HUTNÍK I/II

※ nerezový relaxačno-plavecký bazén s vodnými
atrakciami, detský nerezový bazén, sauny a masáže,
odpočiváreň s výhľadom na tatranské štíty, fitnescentrum

Wellness svet regenerácie a oddychu

※ lyžiarsky vlek pre deti a začiatočníkov v areáli hotela
※ automatické dvojdráhové BOWLING centrum
※ hotelový bazén, sauna, morský aerosólový
kúpeľ, masáže, zábaly
※ telocvičňa, fitnescentrum
※ stolný tenis, biliard

❄ prírodná ľadová plocha
pred hotelom
❄ požičovňa a úschovňa
lyžiarskych potrieb
❄detský kútik
Vianoce

(22.12. – 29.12.2018)

TOP sezóna
ZIMNÁ RELAX POHODA
15.12.2018 – 22.12.2018
23.04.2019 – 04.05.2019
VIANOCE*
22.12.2018 – 29.12.2018
SIlVEStEr*
29.12.2018 – 02.01.2019
02.01.2019 – 09.03.2019
09.03.2019 – 17.04.2019
VEĽKÁ NOC*
17.04.2019 – 23.04.2019

dospelý
na lôžku

osoba do 15 r.
na prístelke

285,00 €

147,00 €

189,50 €
167,00 €

97,75 €
86,50 €

156,50 €

387,00 €

285,00 €

Silvester

81,25 €

15.12.2017 – 22.12.2018
02.01.2018 – 09.03.2019
09.03.2018 – 17.04.2019
23.04.2018 – 04.05.2019

Zimná sezóna

198,00 €
147,00 €

Cena pre 1 osobu/pobyt zahŕňa:
•3x ubytovanie s polpenziou formou bufetu *(v turnuse Vianoce,
Silvester, Veľká noc 4x ubytovanie s polpenziou)
•3x neobmedzený vstup do centra WELLNESS SVET REGENERÁCIE
A ODDYCHU *(v turnuse Vianoce, Silvester, Veľká noc 4x vstup)
•voľný vstup do fitnescentra
•1x za pobyt 1 hod. stolný tenis
•1x za pobyt zapožičanie NORDIC WALKING palíc
•WiFi pripojenie v celom hoteli
•parkovanie

15.12.2018 – 22.12.2018
23.04.2019 – 04.05.2019
02.01.2019 – 09.03.2019
09.03.2019 – 17.04.2019

HUTNÍK I

HUTNÍK II

47,00 €

39,00 €

cena od 4 nocí/osoba/noc cena od 4 nocí/osoba/noc
72,50 €

47,00 €

36,50 €
43,00 €
36,50 €
36,50 €

59,00 €

39,00 €

32,00 €
36,00 €
32,00 €
32,00 €

cena od 2 nocí/osoba/noc cena od 2 nocí/osoba/noc

Cena platí pre osobu/noc v plne obsadenej dvojlôžkovej izbe.

Cena platí pre osobu/pobyt v plne obsadenej dvojlôžkovej izbe.

VÍKEND POHODA

(29.12. – 02.01.2019)

Veľká noc (17.04. – 23.04.2019)

Detský vlek
a animácie pod
Lomnickým štítom

dospelý
na lôžku

osoba do 15 r.
na prístelke

127,00 €
112,00 €

63,50 €
56,00 €

105,00 €

Cena pre 1 osobu/pobyt zahŕňa:
• ubytovanie s polpenziou formou bufetu v Hoteli SOREA HUTNÍK I
• ubytovanie s polpenziou bufetové raňajky a servírované večere v Hoteli SOREA HUTNÍK II
• voľný vstup do hotelového bazéna v prevádzkových hodinách
• WiFi v spoločenských priestoroch hotela
• 40 % zľava (zo základnej ceny) na hru v BOWLING centre
• parkovanie

52,50 €

Cena platí pre osobu/pobyt v plne obsadenej dvojlôžkovej izbe.

Cena pre 1 osobu/pobyt zahŕňa:
•2x ubytovanie s polpenziou formou bufetu
•2x neobmedzený vstup do centra
WELLNESS SVET REGENERÁCIE A ODDYCHU
•voľný vstup do fitnescentra
•1x za pobyt 1 hod. stolný tenis
•WiFi pripojenie v celom hoteli
•parkovanie
Len pre dospelé osoby:
•kozmetický balíček

STANIŠOVSKÁ JASKYŇA
– zvýhodnený vstup
do čarovného podzemia
Stanišovskej jaskyne

LIPTOVSKÁ GALÉRIA – zvýhodnený vstup
do expozícií Liptovskej galérie, Galérie Kolomana
Sokola v Liptovskom Mikuláši a Domu Jana Hálu
vo Važci pre klientov hotelov SOREA

Uvedené ceny sú vrátane DPH. Za neobsadené lôžko si hotel účtuje príplatok podľa platných cenníkov. SOREA, spol. s r. o., si vyhradzuje právo zmeny cien a právo zmeny spôsobu stravovania v prípade obsadenia kapacít hotela menej ako 30-timi hosťami. Pozn: štedrovečerná večera je servírovaná.

Na lyžiach až k hotelu!
Prepojenie svahov Chopok Sever
a Chopok Juh lanovkami

TOP lyžiarske stredisko

Jasná Nízke Tatry

❯50 km upravených zjazdoviek rôznych obtiažností❯5 kabínkových, 8 sedačkových lanoviek
a 14 vlekov s kapacitou viac ako 31 000 osôb/hodina❯24-miestna lanovka Funitel
❯DC Snowpark a najväčší detský zimný areál MAXILAND❯lyžiarska a snowboardová škola,
skiservis ❯12 freeridových zón, skifox, snowscoot a snowbike
•lanová dráha
Jasná
LÚČKY a modrá
zjazdovka LÚČKY
Chopok
(prístupová 6-miestna
SEVER
sedačková lanovka
od záchytného
parkoviska Lúčky
priamo do strediska)

•15-miestna kabínková lanovka
Krupová – Kosodrevina
s prestupom na kabínkovú
Jasná
lanovku Kosodrevina –
Chopok•520-miestne
parkovisko Krúpová
Chopok
•kvalitné lyžiarske
JUH
podmienky na zjazdovkách

Skicentrum OPALISKO

Závažná Poruba

Lyžiarske stredisko Skicentrum OPALISKO sa nachádza v Nízkych Tatrách nad obcou Závažná
Poruba, na úpätí vrchu Poludnica, 7 km juhovýchodne od Liptovského Mikuláša.
❯celková dĺžka zjazdoviek je 3,3 km❯dve červené zjazdovky: Galička (1 560 m) a Stará (870 m)
a štyri modré zjazdovky: Fajka (450 m), Kücbiel (292 m), Detská (60 m) a Snowtubing (90 m)
❯2-sedačková lanovka a štyri lyžiarske vleky❯bežecký areál s traťami s dĺžkou 3 km, 4 km, 5 km,
15 km a 3 km dlhá trať osvetlená pre večerné lyžovanie❯upravené terény pre lyžiarov
a snowboardistov❯ohradený detský areál s výučbou lyžovania a snowboardingu

Hotel ★★★ SOREA MÁJ

TERMÁL
na Liptove

Liptovský Ján

❄ termálna voda „z Mája“ vynikajúca pre oddych tela a dobrý spánok – voľný vstup
do hotelového bazéna s termálnou vodou, sauna, masáže, relaxačné zábaly,
morský aerosólový kúpeľ, JUMPING centrum
❄ 22 km od lyžiarskeho strediska JASNÁ NÍZKE TATRY, pre majiteľov regionálnej zľavovej
karty zabezpečená doprava SKIBUSom z Jánskej doliny priamo k zjazdovkám
do Demänovskej doliny a lyžiarskeho strediska Chopok Sever

MEDOVÉ OPOJENIE

Zimná
dovolenka v úpätí
Nízkych Tatier

Hotel ★★★ SOREA SNP
Demänovská Dolina

❄ hotel v srdci Demänovskej doliny umiestnený priamo na zjazdovke Biela Púť
❄ široká ponuka relaxačných masáží a zábalov
Vianoce
(22.12. – 29.12.2018)
Silvester (29.12. – 02.01.2019)
Veľká noc (17.04. – 23.04.2019)

TOP sezóna

15.12.2018 – 22.12.2018
02.01.2019 – 05.01.2019
05.01.2019 – 26.01.2019
26.01.2019 – 09.03.2019
09.03.2019 – 17.04.2019
23.04.2019 – 04.05.2019

Zimná sezóna

62,00 €
85,50 €
62,00 €

cena od 4 nocí/osoba/noc

48,00 €
67,50 €
62,00 €
67,50 €
59,00 €
48,00 €

cena od 3 nocí/osoba/noc

Cena
pre 1 osobu/
pobyt zahŕňa:
•ubytovanie s polpenziou formou bufetu
•1x za pobyt vstup
do krytého bazéna
s termálnou vodou
v Hoteli SOREA MÁJ
•WiFi v celom hoteli
•parkovanie
Za poplatok: relaxačné procedúry
(masáž lávovými kameňmi,
celková masáž, rašelinový zábal,
škoricový zábal).

15.12.2018 – 22.12.2018
23.04.2019 – 04.05.2019

VIANOCE
22.12.2018 – 29.12.2018

02.01.2019 – 09.03.2019
09.03.2019 – 17.04.2019

VEĽKÁ NOC
17.04.2019 – 23.04.2019

dospelý
na lôžku

218,82 €

286,82 €

242,82 €
234,82 €

286,82 €

SENIOR
od 60 r.

197,62 €

257,62 €

218,82 €
212,02 €

257,62 €

Cena platí pre osobu/pobyt v plne obsadenej dvojlôžkovej izbe.

Cena pre 1 osobu/pobyt zahŕňa:
•4x ubytovanie v dvojlôžkovej izbe s polpenziou formou bufetu
•voľný vstup do hotelového bazéna s termálnou vodou
•stolný tenis neobmedzene
•WiFi pripojenie v celom hoteli

Medový program:
1x medová masáž
1x masáž med + zázvor
1x masáž medovým olejom
1x medový zábal
2x tepelný zábal

(Prvá procedúra sa čerpá v deň nástupu. Všetky procedúry sú v trvaní 20 min., okrem medovej masáže a masáže med+zázvor,
ktoré sú v trvaní 40 min.)

Cena platí pre osobu/noc v plne obsadenej dvojlôžkovej izbe.

Hotel ★★ SOREA MARMOT

MINI SLOVENSKO
– zvýhodnený vstup

Jednoduchosť
za SUPER cenu

Demänovská Dolina

❄hotel umiestnený v blízkosti kabínkovej lanovky ❄požičovňa lyží, odvoz k zjazdovkám
❄sauna, masáže ❄mimoriadne vhodný pre lyžiarske školy
Vianoce
Silvester

(25.12. – 29.12.2018)
(29.12. – 02.01.2019)

TOP sezóna

02.01.2019 – 09.03.2019
09.03.2019 – 07.04.2019

Zimná sezóna

46,00 €
66,00 €
cena od 2 nocí/osoba/noc
cena od 4 nocí/osoba/noc

47,00 €
36,00 €

Cena platí pre osobu/noc v plne obsadenej dvojlôžkovej izbe.

Cena pre 1 osobu/
pobyt zahŕňa:
•ubytovanie s polpenziou (bufetové raňajky
a servírované večere)
•1x za pobyt vstup
do krytého bazéna
s termálnou vodou
v Hoteli SOREA MÁJ
•WiFi v spoločenských
priestoroch hotela

Liptovský Ján

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.

Uvedené ceny sú vrátane DPH. Za neobsadené lôžko si hotel účtuje príplatok podľa platných cenníkov. SOREA, spol. s r. o., si vyhradzuje právo zmeny cien a právo zmeny spôsobu stravovania v prípade obsadenia kapacít hotela menej ako 30-timi hosťami. Pozn: štedrovečerná večera je servírovaná.

Bratislava

Lyžiarske stredisko SKICOMP

,
Faklovka Litmanová

Zalyžujte si v nádhernom prostredí Pienin,
ktoré poskytujú okrem lyžovačky aj množstvo iných zimných aktivít.
Pri prevýšení 280 m je k dispozícii 5 lyžiarskych vlekov (dĺžka 150 m, 250 m,
2 x 400 m a 1 000 m), ktoré obsluhujú zjazdovky rôznych náročností v celkovej dĺžke 2,2 km.

❯umelo zasnežované a osvetlené svahy len 20 km od hotela SOREA ĽUBOVŇA❯krásny výhľad
a gastronomické služby na svahu❯skiservis, požičovňa lyží a snowboardov,
škola lyžovania a škola snowboardingu

Hotel

★★

,
ˇ
SOREA LUBOVNA

Hotel ★★★★ SOREA REGIA
Bratislava

❄ rezervácia lístkov na loď Twin City Liner (sezóna marec až október) – za poplatok
❄ zabezpečenie lístkov do divadla – za poplatok
❄ pešia prehliadka po centre mesta so sprievodcom – za poplatok
❄ večera v slovenskej pivnici vo Svätom Jure – za poplatok
❄ vyhliadková jazda vláčikom „Prešporáčik“ – od 10,00 €/osoba (len v sezóne)
108,00 €

02.01.2019 – 04.05.2019

KLASIK VÍKEND

3 lyžiarske vleky
priamo pri hoteli

Spiš – Ľubovnianske kúpele

❄ fytoterapia, voľný vstup do hotelového bazéna a fitnescentra, stolný tenis, biliard
a elektronické šípky, Aqua Fitness 1x týždenne
❄ až 2 deti od 3 do 15 r. pri ubytovaní na spoločnom lôžku, resp. prístelke so 100 % zľavou –
z ubytovania bez nároku na doplnkové služby pri dvoch dospelých osobách – podmienkou
je čerpanie stravovacích služieb vo forme polpenzie (7,80 € polpenzia/dieťa/deň)

• 10 % zľava na zapožičanie lyžiarskej výstroje, na lyžiarsku školu, ski servis v areáli hotela
• 20 % zľava na Ľubovniansky hrad a skanzen
• 10 % zľava na vstup do expozície severného Spiša – Nestville Park Hniezdne

Aj zima v Bratislave
má svoje čaro

osoba/pobyt

Cena platí pre osobu/pobyt v plne obsadenej dvojlôžkovej izbe.

Podmienkou sú 2 prenocovania počas víkendu.

Cena pre 1 osobu/pobyt zahŕňa:
• 2x ubytovanie v izbách typu STANDARD
• 2x raňajky formou bufetu
• 2x večera (3-chodové menu)
• detská postieľka (na požiadanie)
Možnosť predĺženia pobytu.

02.01.2019 – 04.05.2019

HISTORICKÝ VÍKEND REGIA

141,00 €

osoba/pobyt

Cena platí pre osobu/pobyt v plne obsadenej dvojlôžkovej izbe.

02.01.2019 – 17.04.2019
23.04.2019 – 04.05.2019

SENIOR VITAL SPIŠ

Podmienkou sú 2 prenocovania počas víkendu.

SENIOR od 60 r.
149,00 €

Cena pre 1 osobu/pobyt zahŕňa:
• 2x ubytovanie v izbách typu STANDARD
• 2x raňajky formou bufetu
• 2x večera (3-chodové menu)
• 1x uvítací nápoj
• 1x historický vláčik – hradný okruh

Cena platí pre osobu/pobyt v plne obsadenej dvojlôžkovej izbe.

Cena pre 1 seniora/pobyt zahŕňa:
• 4x ubytovanie s polpenziou (bufetové raňajky
a servírované večere)
• uvítací nápoj, darček na uvítanie
• voľný vstup do perličky a fínskej sauny
• 1x zábalová terapia (zábal zo včelieho vosku,
rašelinový zábal, bylinný detoxikačný zábal,
parafínový zábal, čokoládový zábal)
• 1x morský aerosólový kúpeľ
• ,,Tak chutí SPIŠ“ – každý piatok – deň špecialít z regiónu
• WiFi pripojenie v spoločenských priestoroch hotela
02.01.2019 – 17.04.2019
23.04.2019 – 04.05.2019
dospelý na lôžku
Cena pre 1 osobu/pobyt zahŕňa:
zábalová terapia
morský aerosólový kúpeľ

MINI
VÍKEND SPIŠ

Možnosť predĺženia pobytu.

MAXI
VÍKEND SPIŠ

99,00 €/pobyt
(2 noci)

129,00 €/pobyt
(3 noci)

1x
1x

1x
2x

Cena platí pre osobu/pobyt v plne obsadenej dvojlôžkovej izbe.

Cena pre 1 osobu/pobyt zahŕňa:
• 2/3x ubytovanie s polpenziou
(bufetové raňajky a servírovaná večera)
• uvítací nápoj, darček na uvítanie
• voľný vstup do perličky a fínskej sauny
• ,,Tak chutí SPIŠ“ – každý piatok – deň špecialít z regiónu
• WiFi pripojenie v spoločenských priestoroch hotela

POBYTOVÉ ZĽAVY v sieti SOREA
100 % zľava z pobytu pre deti do 2,99 rokov bez nároku na ubytovacie
a stravovacie služby
100 % zľava z ceny ubytovacích a stravovacích služieb pre 1 dieťa od 3 do 7,99 rokov
na prístelke pri 2 plne platiacich dospelých osobách (okrem seniorov)
50 % zľava z pobytu pre deti do 14,99 rokov na prístelke
30 % zľava z pobytu pre deti do 14,99 rokov na pevnom lôžku

WELLNESS a RELAX ZĽAVY v sieti SOREA
30 % zľava na vstup do AQUA Relax centra, Hotel SOREA TITRIS
30 % zľava na vstup do Wellness URANIA, Hotel SOREA URÁN
30 % zľava na vstup do centra WELLNESS SVET REGENERÁCIE A ODDYCHU,
Hotel SOREA TRIGAN
30 % zľava na vstup do krytého bazéna s termálnou vodou, Hotel SOREA MÁJ
20 % zľava na vstup do BOWLING centra, Hotel SOREA HUTNÍK

SOREA, spol. s r. o.
Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava

Riaditeľstvo
tel. +421 2 5023 9173, fax +421 2 5556 5806, marketing@sorea.sk

CK SOREA
tel. +421 2 5542 2332, +421 2 5542 4296, obchod@sorea.sk

Uvedené ceny sú vrátane DPH. Za neobsadené lôžko si hotel účtuje príplatok podľa platných cenníkov. SOREA, spol. s r. o., si vyhradzuje právo zmeny cien a právo zmeny spôsobu stravovania v prípade obsadenia kapacít hotela menej ako 30-timi hosťami. Pozn: štedrovečerná večera je servírovaná.

