
  

RELAX  KONGRES  
Hotel *** SOREA MÁJ  

Liptovský Ján 

 

 

TERMÍN 
Dospelá osoba 

na pevnom 
lôžku 

Dospelá  
osoba na 
prístelke 

Osoba do 15r. 
na pevnom 

lôžku 

Osoba do 
15r. na 

prístelke 

SENIOR 
60+ 

03.05.2021 – 31.05.2021 
27.09.2021 – 13.12.2021 

232,00 € 193,60 € 140,80 € 102,40 € 208,80 € 

31.05.2021 – 28.06.2021 
01.09.2021 – 27.09.2021 

248,00 € 206,40 € 152,00 € 110,40 € 222,80 € 

28.06.2021  - 01.09.2021 301,60 € 252,00 € 193,60 € 144,00 € 271,60 € 

 

Cena pre 1 osobu / pobyt zahŕňa: 

❖ 4x ubytovanie v jednolôžkovej alebo v plne obsadenej dvojlôžkovej izbe 
❖ 4x  polpenzia  formou bufetu 
❖ 4x vstup do hotelového bazéna s termálnou vodou alebo v letnej sezóne na termálne kúpalisko 

TERMÁL raj  
❖ Wi-Fi pripojenie v celom hoteli  

 

 

 

 
 
Športový relax program: 
 

❖ 1x športová masáž 
❖ 1x športová  masáž + HYPERVOLT  - masážny prístroj, ktorý vám ošetrí svalové napätie pri 

regenerácii po športovom výkone alebo zranení, zlepšenie prekrvenia ktoré je veľmi 
prínosné pre svalstvo hlavne po veľmi namáhavom tréningu alebo zranení. 

❖ 1x kompresná terapia na nohy REBOOTS -Reboots vytvára celoplošnú kompresiu čím 
prispieva ku kvalitnej regenerácii. Pomáha vášmu organizmu odvádzať metabolické 
odpadové látky, ktoré sa produkujú počas športového výkonu a ich zvýšená koncentrácia 
spomaľuje proces regenerácie.  

❖ OXYGENOTERAPIA – Oxygenoterapia je regeneračná metóda založená na inhalovaní 
zvýšenej koncentrácie kyslíka 

 
Prvá procedúra sa čerpá v deň nástupu. Všetky procedúry sú v trvaní 20 min. Dieťa do 15 rokov nemá zahrnutý 
Športový relax program. 

SOREA, spol. s. r. o si vyhradzuje právo zmeny ceny, spôsobu stravovania, doplnkových služieb a bonusov 
súvisiace s platnými nariadením ÚVZ SR v súvislosti s opatreniami proti šíreniu COVID-19. 

Príplatky:  

❖ Príplatok za neobsadené lôžko 7,00 €/noc  
❖ Príplatok za apartmán 20,00 €/izba/noc (platí pri obsadení 3 osobami a menej) 
❖ Príplatok za rodinnú izbu 13,00€ / izba / noc (platí pri obsadení 3 osobami a menej) 
❖ Príplatok za rodinnú bunku len v prípade neobsadeného lôžka Príplatok za ubytovanie so zvieraťom 

 

TERAPIA HYPERVOLT A REBOOTS 

Hotel *** SOREA MÁJ, 032 03 Liptovský Ján, tel: +421/44 520 8100 
e-mail: maj@sorea.sk, www.sorea.s 

mailto:maj@sorea.sk

