
 
 
 
 
 
 
 
  
  Čerpanie dotácie MPSVR SR na podporu rekondičných aktivít v súlade s § 6 ods.1 písm. b) zákona č. 544/2010 Z.z.,  je zabezpečované prostredníctvom KOZ SR. 
  Pobytu so štátnou účelovou dotáciou sa môže zúčastniť občan SR, poberateľ starobného alebo predčasného starobného  alebo výsluhového dôchodku, ktorý nevykonáva činnosť, zakladajúcu si nárok na príjem zo závislej činnosti alebo na príjem  z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, má trvalý pobyt na území SR a spĺňa podmienku na čerpanie dotácie  MPSVR SR na podporu rekondičných aktivít v súlade s § 6 ods.1 písm. b) zákona č. 544/2010 Z.z.  Túto skutočnosť musia klienti potvrdiť podpísaním Če pri nástupe v hoteli.  Pobyt so štátnou účelovou dotáciou začína v nedeľu večerou a končí v sobotu raňajkami.  Pobytu so štátnou účelovou dotáciou je možné zúčastniť sa len jedenkrát počas 
 

Hotel *** SOREA HUTNÍK I.
07.04.2019 – 13.04.2019 
28.04.2019 – 01.06.2019 29.09.2019 – 14.12.2019 
02.06.2019 – 29.06.2019 01.09.2019 – 28.09.2019 
30.06.2019 – 31.08.2019 

 Uvedená cena pre 1 osobu zahŕňa:- 6 x ubytovanie v plne obsadenej dvojlôžkovej izbe- 6 x bufetové raňajky - 5 x servírovaný obed - 6 x večeru  (HUTNÍK I.: bufetová večera,  HUTNÍK- 1 x relaxačnú procedúru  „MORSKÝ KÚPEĽ“- príslušnú DPH 
 Príplatky: 

 za neobsadené lôžko v dvojlôžkovej izbe: 7,00 
 za pobyt v APARTMÁNE:  27,00 
 za pobyt so zvieraťom: 10,00 € / 1 zviera / 1 noc
 daň mestu: 1,00 € / 1 osoba od 18 r. (okrem Z

 BONUSY: 
 1 dieťa do 7,99 r. 100% zľava z 
 internetové pripojenie WiFi free 
 bezplatné parkoviská priamo pri hoteloch 
Na pobyty so Štátnou účelovou dotáciou sa 

 Hotel SOREA HUTNÍK, Tatranské Matliare 
Telefón:  052 44 67 446,

Čerpanie dotácie MPSVR SR na podporu rekondičných aktivít v súlade s § 6 ods.1 písm. b) zákona č. 544/2010 Z.z., je zabezpečované prostredníctvom KOZ SR.  
Pobytu so štátnou účelovou dotáciou sa môže zúčastniť občan SR, poberateľ starobného alebo predčasného starobného alebo výsluhového dôchodku, ktorý nevykonáva činnosť, zakladajúcu si nárok na príjem zo závislej činnosti alebo na príjem inej samostatnej zárobkovej činnosti, má trvalý pobyt na území SR a spĺňa podmienku na čerpanie dotácie MPSVR SR na podporu rekondičných aktivít v súlade s § 6 ods.1 písm. b) zákona č. 544/2010 Z.z.  Túto skutočnosť musia klienti potvrdiť podpísaním Čestného vyhlásenia, ktoré ako súčasť dotačného poukazu obdr
Pobyt so štátnou účelovou dotáciou začína v nedeľu večerou a končí v sobotu raňajkami.  Pobytu so štátnou účelovou dotáciou je možné zúčastniť sa len jedenkrát počas príslušného kalendárneho roka.

Hotel *** SOREA HUTNÍK I. Hotel ** SOREA HUTNÍK II.
 155 € 07.04.2019 – 13.04.2019  28.04.2019 – 29.06.2019 01.09.2019 – 14.12.2019  160 € 
  180 € 30.06.2019 – 31.08.2019
 195 € 

Uvedená cena pre 1 osobu zahŕňa: plne obsadenej dvojlôžkovej izbe 

: bufetová večera,  HUTNÍK II.: servírovaná večera) „MORSKÝ KÚPEĽ“ 

dvojlôžkovej izbe: 7,00 € / 1 noc v HUTNIK I.  a  15,00 € / 6 nocí
27,00 € / 1 noc v HUTNÍK I.  a  17,00 € / 1 noc v HUTNÍK II.

€ / 1 zviera / 1 noc v HUTNÍK I.  a 7,00 € / 1 zviera / 1 noc v
€ / 1 osoba od 18 r. (okrem ZŤP) / 1 noc 

 ceny pobytu s plnou penziou na prístelke (pri 2 dospelých osobách na izbe)internetové pripojenie WiFi free (v priestoroch recepcie a baru) bezplatné parkoviská priamo pri hoteloch (nestrážené) 
 Na pobyty so Štátnou účelovou dotáciou sa nevzťahuje vernostná, ani žiadna iná 

Hotel SOREA HUTNÍK, Tatranské Matliare – Vysoké Tatry
 446,  0905 548 850                 E-mail:  hutnik@sorea.sk

Čerpanie dotácie MPSVR SR na podporu rekondičných aktivít v súlade s § 6 ods.1 písm. b) zákona č. 544/2010 Z.z.,  
Pobytu so štátnou účelovou dotáciou sa môže zúčastniť občan SR, poberateľ starobného alebo predčasného starobného  alebo výsluhového dôchodku, ktorý nevykonáva činnosť, zakladajúcu si nárok na príjem zo závislej činnosti alebo na príjem  inej samostatnej zárobkovej činnosti, má trvalý pobyt na území SR a spĺňa podmienku na čerpanie dotácie   stného vyhlásenia, ktoré ako súčasť dotačného poukazu obdržia  

príslušného kalendárneho roka. 

Hotel ** SOREA HUTNÍK II. 
13.04.2019  29.06.2019 14.12.2019 139 € 

31.08.2019 149 € 

 

€ / 6 nocí v HUTNIK II. 
HUTNÍK II. 

€ / 1 zviera / 1 noc v HUTNÍK II. 

(pri 2 dospelých osobách na izbe) 

, ani žiadna iná zľava. 
Vysoké Tatry 

hutnik@sorea.sk 


