
patrí WELLNESS SVET 
REGENERÁCIE A ODDY-
CHU s nerezovými bazé-
nmi, perličkovou masážou 
a vodnými tryskami, 
fínska sauna, parné sauny, 
ochladzovací bazén, oddy-
chová miestnosť, rôzne 
druhy masáží a relaxačných 
zábalov, fi tnescentrum. 
Nezabudnuteľné pohľady na 
vrcholy Tatier vám poskytne 
jazda panoramatickým 
výťahom.
V centre Tatranskej Lom-
nice v blízkosti kabínkovej 
lanovky na Skalnaté Pleso 
ponúka svoje priestory na 
spoločenské akcie, semináre 
a školenia menšieho charak-
teru Hotel SOREA URÁN. 
Novinkou je otvorenie 
nového Wellness URANIA 
moderného wellness centra 
s nerezovými bazénmi 
a najmodernejšou tech-
nológiou čistenia vody. 
Bohatú ponuku vodných 
atrakcií dopĺňa hoj-
dací záliv, vodné chrliče, 
hydromasážne trysky, 
vodná perlička, ale aj fín-
ska sauna, parná sauna 
a rôzne masáže.
Pri vstupe do botanickej 
záhrady TANAPU v Tatran-
skej Lomnici je situovaný 

Hotel SOREA TITRIS 
so salónikom TITRIS pre 
40 osôb a s kongreso-
vou sálou do 200 osôb, 
ktorá svojim technickým 
vybavením zodpovedá 
tým najnáročnejším 
požiadavkám. Podľa 
charakteru jednotlivých 
akcií usporiada hotel 
stoly a sedenie v rôznych 
štýloch. Jedinečný pohľad 
na Lomnický štít vytvára 
podujatiam výnimočnú 
atmosféru. Veľkým lákad-
lom pre klientov je hotelové 
AQUA RELAX centrum 
s bazénom s protiprú-
dovým plávaním, vodnými 
masážnymi atrakciami 
v rekreačnom bazéne 
i s 36-metrovým toboga-
nom, zrýchľovacím kaná-
lom, vodným hríbom 
a tryskami, perličkou, tro-
ma saunami a relaxačnými 
masážami. Priestor okolo 
hotela je vhodny aj na 
vonkajší teambuilding.
Dokonalé miesto aktívneho 
oddychu a regenerácie 
predstavuje Hotelový 
komplex SOREA HUTNÍK 
v tichom a zelenom prostre-
dí Tatranských Matliarov. Je 
ideálny pre organizovanie 
konferencií ale i športových 

Od konferenčnej miestnosti 
s kapacitou do 120 osôb je 
pohyblivou stenou odde-
lená priestranná hotelová 
kaviareň. Tu je možné 
pripraviť občerstvenie pre 
účastníkov školení a semi-
nárov. Pre menšie stretnutia 
do 20 osôb poslúži hotelový 
salónik. Základné technické 
vybavenie a služby dopĺňajú 
rôzne typy liečivých masáží 
a zábalov. Parkovisko 
priamo pred hotelom je 
zabezpečené kamerovým 
a rampovým systémom. 
V atraktívnom prostredí 
Vysokých Tatier pri No-
vom Štrbskom plese na 
území Tatranského národ-
ného parku sa nachádza 
Hotel SOREA TRIGAN. 
Prednosťou hotela sú 
kongresové priestory 
s výhľadom na tatranské 
štíty. Kongresová sála pre 
200 osôb, malá kongreso-
vá miestnosť pre 80 osôb 
a salónik sú vybavené 
prezentačnou technikou, 
základným ozvučením, 
zatemnením, klimatizáciou, 
wifi  pripojením. Sedenie 
v školiacich miestnos-
tiach hotel prispôsobí 
požiadavkám klienta. 
K hotelovým službám 

alebo salónik Sĺňava ponú-
ka rôzne typy a možnosti 
usporiadania sedenia. 
V prekrásnej scenérii 
Národného parku Nízke 
Tatry pri vstupe do Jánskej 
doliny v obci Liptovský Ján 
sa nachádza Hotel SOREA 
MÁJ. Kongresová sála 
s kapacitou do 200 miest, 
salónik C a salónik de Luxe 
sú vybavené základnou 
prezentačnou technikou 
a ozvučením. V blízkos-
ti kongresovej sály sa 
nachádza aperitív bar spolu 
s kaviarňou – možnosť pre-
pojenia, priestory sú rozde-
lené pohyblivou stenou. 
V prípade záujmu o spo-
jenie kongresových akcií 
s výstavou hotel zabezpečí 
vhodnú úpravu hotelových 
priestorov (recepcia, foyer). 
Pridanou hodnotou hotela 
je krytý termálny bazén 
a množstvo rehabilitačných 
programov a procedúr.
V najnavštevovanejšej loka-
lite Nízkych Tatier, v tichom 
prostredí Demänovskej 
doliny je situovaný Hotel 
SOREA SNP. Vďaka ko-
mornej atmosfére interiéru 
hotela je ideálny pre organi-
zovanie školení a fi remných 
akcií menšieho rozsahu. 

Spojiť kongres s relaxom 
JE TAKÉ JEDNODUCHÉ!

a klimatizáciou. Pre menšie 
akcie sú k dispozícii dva 
salóniky s kapacitou do 
40 miest a typicky sloven-
ský salónik HUBERT 
s vonkajšou letnou tera-
sou. Priestory hotela sú 
vhodné aj na usporiadanie 
rozsiahlejších gastrono-
mických podujatí, rautov, 
banketov, pracovných 
obedov, plesov, svadieb, 
stužkových slávností, osláv 
významných životných ju-
bileí alebo fi remných akcií. 
Svoju prevažne kongresovú 
a fi remnú ponuku hotel 
rozšíril o škálu doplnkových 
služieb v relaxačnom centre 
BAANTHAI s ponukou 
thajských masáží.
Hotel SOREA SĹŇAVA 
v kúpeľnom meste Piešťany 
ponúka služby v oblasti or-
ganizovania kongresov, kon-
ferencií, seminárov, školení, 
gastronomických podujatí, 
rautov, banketov, recepcií, 
teambuildingov, plesov, 
workshopov, svadieb, 
fi remných večierkov, even-
tov, športových podujatí, 
fi remných dní spojených so 
športom a relaxom a mnoho 
rôznych spoločenských 
podujatí. Kongresová sála, 
konferenčná miestnosť, 

Hľadáte priestory 
s organizáciou 
kongresu na kľúč?
Okrem atraktívneho 
prostredia a širokej palety 
služieb ponúka SOREA 
hotelové zariadenia
vhodné na usporiadanie 
odborných i záujmových 
stretnutí charakteru 
seminárov, školení, kurzov, 
kongresov a konferencií 
na vysokej profesionálnej 
úrovni. Hotely disponujú 
konferenčnými priestormi 
a sú vybavené kvalitným 
zariadením potrebným 
na zabezpečenie úspešnej 
fi remnej akcie.
Bratislavský kongres a biz-
nis Hotel SOREA REGIA 
je vďaka svojej polohe 
v blízkosti historického 
centra ideálny na organi-
zovanie kongresov, 
konferencií, seminárov 
a rôznych spoločenských, 
pracovných a súkromných 
akcií. Kongresová sála 
s kapacitou do 200 miest 
je vybavená moderným 
technickým zabezpečením 
od ozvučenia, automatic-
kého zatemňovania až 
po tlmočnícke kabínky 
s možnosťou tlmočenia do 
šiestich svetových jazykov 

teambuildingových akcií. 
V hotelovej ponuke sú dve 
spoločenské miestnosti 
s kapacitou do 180 osôb, tri 
školiace miestnosti od 12 
do 50 osôb a dva salóniky 
pre max. 30 osôb. Roko-
vacie priestory disponujú 
klimatizáciou a základným 
technickým vybavením. Pre 
aktívne využitie voľného 
času je klientom k dispozícii 
hotelový bazén, BOWLING 
centrum, telocvičňa, volej-
balové ihrisko, stolnoteni-
sové miestnosti a relaxačné 
služby masérov, morský 
kúpeľ.
V regióne s množstvom 
minerálnych prameňov, 
v malebnej doline 
Ľubovnianskych kúpeľov 
leží Hotel SOREA 
ĽUBOVŇA. Vďaka ideál-
nej lokalizácii v horskom 
prostredí a komplexnosti 
poskytovaných služieb 
patrí k vyhľadávaným 
miestam pre organizo-
vanie kongresov, konfe-
rencií, seminárov, školení 
a rôznych spoločenských, 
pracovných a súkrom-
ných akcií. Spoločenské 
a rokovacie priestory hotela 
(kongresová a spoločenská 
miestnosť s kapacitou do 

240 ľudí a 5 salónikov) 
sú vybavené základnou 
prezentačnou technikou, 
ozvučením a vhodné aj na 
usporiadanie rozsiahlejších 
gastronomických podujatí, 
rautov, banketov, recep-
cií, pracovných obedov, 
plesov, svadieb, stužkových 
slávností, osláv význam-
ných životných jubileí alebo 
fi remných osláv. Široký 
výber hotelových doplnko-
vých služieb poskytuje 
ideálne podmienky pre 
organizovanie športových 
podujatí, fi remných 
športových dní a rôznych 
stretnutí spojených so 
športom a relaxáciou. 

Okrem kvalitných služieb 
zabezpečujú hotely SOREA  
kongresovým klientom 
aj program v okolí, naj-
mä s využitím daností 
a atrakcií regiónu. Zvoľte si 
u nás kongres, seminár či 
fi remnú, spoločenskú akciu  
a my vďaka našej širokej 
ponuke hotelov vyhovieme 
všetkým vašim prianiam.

www.sorea.sk
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Slovensko má mnoho krás a prírodných atrakcií, ktoré môže ná-
vštevníkom ponúknuť počas celého roka. V letných mesiacoch 
relax pri vode aj pri termálnych prameňoch, turistiku na pyšné 
štíty vo Vysokých Tatrách, unikátny Demänovský kras v Níz-
kych Tatrách, kilometre cyklotrás, históriu kúpeľných miest, ale 
aj hlavného mesta Slovenska – Bratislavy. A práve v týchto naj-
lukratívnejších a najkrajších lokalitách Slovenska prevádzkuje 
SOREA  trinásť hotelov charakteru od kongres a biznis hotela 
v hlavnom meste SR  až po wellness hotely s ponukou rekondič-
no – rehabilitačných procedúr. 
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