RELAX & KONGRES
HOTEL *** SOREA
MÁJ
Liptovský Ján

Borovicový relax
Termín

SENIOR/pobyt
(60+)

dospelý
na lôžku

dospelý
na prístelke

osoba
do 15 r.
na lôžku

osoba
do 15 r.
na prístelke

15.12.2018 – 22.12.2018
23.04.2019 – 04.05.2019

186,82 €

208,02 €

173,22 €

121,80 €

87,00 €

VIANOCE
22.12.2018 – 29.12.2018

246,82 €

276,02 €

227,62 €

169,40 €

121,00 €

02.01.2019 – 09.03.2019

208,02 €

232,02 €

192,42 €

138,6 €

99,00 €

09.03.2019 – 17.04.2019

201,22 €

224,02 €

186,02 €

133,00 €

95,00 €

VEĽKÁ NOC
17.04.2019 – 23.04.2019

246,82 €

276,02 €

227,62 €

169,40 €

121,00 €

Cena pre osobu/pobyt zahŕňa:
 4x ubytovanie v plne obsadenej dvojlôžkovej izbe
 4x polpenzia formou bufetových stolov
 *slávnostná štedrovečerná večera je servírovaná
 voľný vstup do hotelového bazéna s termálnou vodou
 WiFi internet v celom hoteli

Borovicový relax program:
1x masáž borovicovým olejom
1x masáž smrekovým olejom
1x masáž borievkovým olejom
3x borovicový zábal
(Prvá procedúra sa čerpá v deň nástupu. Všetky procedúry sú v trvaní 20 min.)
Osoba do 15 r. NEMÁ v cene pobytu zahrnutý Borovicový relax program.
Bonusy:







20 % zľava do BOWLING centra v Hoteli SOREA HUTNÍK, Tatranské Matliare
30 % zľava do AQUA Relax centra v Hoteli SOREA TIITRIS, 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 TRIGAN, Štrbské Pleso
ostatné zľavy a bonusy podľa zimnej kampane

príplatok za neobsadené lôžko 7,00 €/noc
príplatok za apartmán 20,00 € / izba / noc ( platí pri obsadení 3 a menej osobami ), pri plnom obsadení izby sa
príplatok neúčtuje
príplatok za rodinnú izbu 13,00 € / izba / noc ( platí pri obsadení 3 a menej osobami ), pri plnom obsadení izby sa
príplatok neúčtuje
rodinná bunka bez príplatku ( príplatok len v prípade neobsadeného lôžka
príplatok za ubytovanie so zvieraťom 10,00 €/noc

Hotel*** SOREA MÁJ, 032 03 Liptovský Ján, +421/44 520 8100, maj@sorea.sk, www.sorea.sk

