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NÍZKE TATRY
Liptovský Ján



Cenník vstupov: streda až pondelok 1 vstup = 1 
osoba = 60 minút

Ranný vstup od 
08.00 h - 11.00 h

Popoludňajší vstup 
od 13.00 h - 20.00 h

Dospelá osoba 5,00 € 6,00 €

Dieťa do 15 rokov 4,00 € 5,00 €

Senior nad 60 rokov

3,00 € 4,50 €ZŤP

Doprovod pre ZŤP (červený pásik)

Doplatok pri prekročení časového limitu
(za každých začatých 30 min.) 0,50 €

Permanentka 10 vstupov 40,00 €

Rezervácia bazénu (1 hod.) 150,00 €

Športové plávanie v čase od 18:30 hod. - 20:00 
hod. 4,00 €

Regionálny vstup pre obyvateľov okresu Liptovský 
Mikuláš

Ranný vstup od 
08.00 h - 11.00 h

Popoludňajší vstup 
od 13.00 h - 20.00 h

Dospelá osoba - REGION 4,00 € 5,00 €

Dieťa do 15 rokov - REGION 3,00 € 4,00 €

Senior nad 60 rokov / ZŤP - 1 vstup

2,50 € 3,50 €ZŤP - nad 60 rokov

Doprovod pre ZŤP (červený pásik)

Dieťa do 3 rokov má vstup zdarma. Pre klientov ubytovaných v hoteloch SOREA platí 30% zľava z ceny 
vstupného pre verejnosť. Sanitárny deň je každý utorok, kedy je bazén mimo prevádzky. Spoločnosť SOREA, 
spol. , s. r. o. si vyhradzuje právo na zmenu cien a prevádzkových hodín.

RELAX od 13:00 h

Fínska sauna / Infra sauna
1 osoba / 60min. Minimálny počet 3 dospelé 
osoby

6,00 €

Rezervácia sauny (1h) 60,00 €

WELLNESS BALÍKY od 13:00 h

Morský kúpeľ 1 osoba /15min. 2,00 €

MINI wellness balík pre 1 osobu (sauna + morský 
kúpeľ, 75min.) 6,50 €

MAXI wellness balík pre 1 osobu (vstup do 
termálneho bazéna + sauna + morský kúpeľ, 2h 
15min.)

10,00 €

FIT balík pre 1 osobu (sauna + bazén, 2h) 9,00 €

JUMPING cvičenie na profi  trampolínkach - CENNÍK pre verejnosť a ubytovaných klientov 
hotela

JUMPING / JOGA 1 osoba / 60min. 3,50 €

Permanentka JUMPING / JOGA 10 vstupov 30,00 €

JUMPING / JOGA balík pre 1 osobu (60 min. 
cvičenie + 30 min. vstup do termálneho bazéna) 5,00 €

„Zdravá voda 
z MÁJa“

Termálna voda v bazéne 
hotela SOREA MÁJ 
pochádza priamo 
z termálneho prameňa 
Rudolf. Jej teplota 
je 28 – 29 °C, je 
mineralizovaná a kyslá, 
podľa obsahu plynov je 
silno uhličitá a stredne 
sírovodíková. Voda má 
priaznivé účinky na 
dýchacie cesty, pohybové 
ústrojenstvo (reuma, 
kĺby), kožné problémy 
(ekzémy, alergie) a spolu 
s prírodnou klímou, ktorá 
sa nachádza v Jánskej 
doline pomáha aj pri 
liečení nervových 
ochorení. Pravidelný 
pobyt vo vode navodzuje 
prirodzený oddych 
tela a podporuje dobrý 
spánok.

Morský kúpeľ
Po návšteve termálneho 
bazéna Vašej pokožke 
a celému telu prospeje 
jemná sprejová sprcha, 
vďaka ktorej môžete 
inhalovať morskú vodu. 
Pobyt v morskom 
kupeli má priaznivé 
účinky na posilňovanie 
imunitného systému, 
prečisťovanie dýchacích 
ciest, pomáha pri rôznych 
alergiách a kožných 
chorobách, chorobách 
štítnej žlazy a zlepšuje 
zrak. Pravideľný kúpeľ 
dokonale hydratuje pleť 
na tvári. Kupeľ je vhodný 
pre deti od dvoch rokov 
a všetky vekové kategórie 
dospelých. Odporúčaná 
procedúra je 15 minút.

Cenník vstupov do termálneho bazéna

Ceny sú uvedené vrátane DPH.
Cenník je platný od 02. 05. 2022


