
RELAX & KONGRES 
    HOTEL SOREA 
            MÁJ 
             *** 
    Liptovský Ján 
 

SLNEČNÝ BALÍČEK
 
 

Termín 
SENIOR/

pobyt 
(4 noci)

05.05.2018 – 26.05.2018 
29.09.2018 – 15.12.2018 157,48 

26.05.2018 – 30.06.2018 
01.09.2018 – 29.09.2018 169,48 

30.06.2018 – 01.09.2018 201,48 

 
                                                                                                                                 
 
 
Cena pre osobu/pobyt zahŕňa:  

 4x ubytovanie v dvojlôžkovej izbe 
 4x polpenzia formou bufetových stolov
 voľný vstup do hotelového bazéna s
 WiFi internet v celom hoteli 
 stolný tenis neobmedzene 
 fitnes neobmedzene 
 1x Relaxačná masáž UVA olejom
 1x Masáž chladivým olejom 
 1x Bahenný zábal 
 1x Voskový zábal 

 
 
(Prvá procedúra sa čerpá v deň nástupu. Všetky procedúry sú v
 
Osoba do 15 r. NEMÁ v cene pobytu zahrnuté
 
Bonusy: 

 20 % zľava do BOWLING centra v
 30 % zľava do AQUA Relax centra v
 30 % zľava do wellness centra URÁNIA v
 30 % zľava do centra WELLNESS SVET REGENERÁCIE A ODDYCHU v

Pleso 
 50 % zľava na vstup do expozície miniatúr MINI SLOVENSKO 

KULTÚRNYCH PAMIATOK v Liptovskom Jáne
 30 % zľava na vstup do zábavného parku TRICKLANDIA v

na stránke www.tricklandia.sk alebo telefonicky na čísle: +421 911 733
 Zvýhodnená cena vstupného na prehliadku Farmy Východná
 Zvýhodnené vstupné do Stanišovskej jaskyne

 
príplatok za neobsadené lôžko 7,00 €/noc
príplatok za jednolôžkovú izbu 0,00 €/osoba/noc
príplatok za apartmán, rodinnú izbu alebo rodinnú bunku 6,00 
príplatok za ubytovanie so zvieraťom 10,00 
príplatok za obed(výber z menu) 7,80 €/ osoba/ de

 
 
 
 
 
Hotel*** SOREA Máj, 032 03 Liptovský Ján, +421/ 44

SLNEČNÝ BALÍČEK 
SENIOR/ 

pobyt  
(4 noci) 

dospelý  
na lôžku  

dospelý  
na prístelke  

osoba  
do 14,99 r.  

na lôžku  
do 14,99 r. 
na prístelke

157,48 € 175,88 € 145,24 € 107,24 € 

169,48 € 189,88 € 156,44 € 117,04 € 

201,48 € 225,88 € 185,24 € 142,24 € 101,60 

                                                                                                                                  Uvedená cena je vrátane DPH

dvojlôžkovej izbe  
4x polpenzia formou bufetových stolov 
voľný vstup do hotelového bazéna s termálnou vodou 

Relaxačná masáž UVA olejom 
 

deň nástupu. Všetky procedúry sú v trvaní 20 min.))  

cene pobytu zahrnuté relaxačné procedúry. 

20 % zľava do BOWLING centra v Hoteli SOREA Hutník, Tatranské Matliare  
30 % zľava do AQUA Relax centra v Hoteli SOREA Titris, Tatranská Lomnica   
30 % zľava do wellness centra URÁNIA v Hoteli SOREA Urán, Tatranská Lomnica 
30 % zľava do centra WELLNESS SVET REGENERÁCIE A ODDYCHU v Hoteli SOREA 

50 % zľava na vstup do expozície miniatúr MINI SLOVENSKO - AREÁL SLOVENSKÝCH 
KULTÚRNYCH PAMIATOK v Liptovskom Jáne 
30 % zľava na vstup do zábavného parku TRICKLANDIA v Starom Smokovci (nutná rezervácia vopred 

alebo telefonicky na čísle: +421 911 733 840)  
Zvýhodnená cena vstupného na prehliadku Farmy Východná 
Zvýhodnené vstupné do Stanišovskej jaskyne 

€/noc 
€/osoba/noc 

príplatok za apartmán, rodinnú izbu alebo rodinnú bunku 6,00 €/osoba/noc 
príplatok za ubytovanie so zvieraťom 10,00 €/noc 

€/ osoba/ deň 

Hotel*** SOREA Máj, 032 03 Liptovský Ján, +421/ 44 52 081 00, maj@sorea.sk, www.sorea.sk

osoba  
do 14,99 r.  
na prístelke 

76,60 € 

83,60 € 

101,60 € 

Uvedená cena je vrátane DPH. 

Hoteli SOREA Trigan, Štrbské 

AREÁL SLOVENSKÝCH 

Starom Smokovci (nutná rezervácia vopred 

, www.sorea.sk 


