
 

RREELLAAXX  &&  KKOONNGGRREESS      
      HHOOTTEELL  SSOORREEAA  

              MMÁÁJJ  
                ******  

      LLiippttoovvsskkýý  JJáánn  

JJÚÚNNOO
KKeeďď  nniiee  jjee  zziimmaa  aannii  hh

Platí pre pobyty od 26.05. 

Pobyt pre 2 dospelé osoby na 2 noci v

Pobyt pre 2 dospelé osoby na 2
                                                                                                 

VV  CCEENNEE  PPOOBBYYTTUU  JJEE  ZZAAHHNNUUTTÉÉ::    
* Ubytovanie v plne obsadenej 2-lôžkovej izbe s
* Raňajky formou bufetových stolov
* Večere formou bufetových stolov 
**  11  ddiieeťťaa  ddoo  77,,9999  rrookkoovv  nnaa  pprríísstteellkkee
* Denne neobmedzený vstup do vnútorného bazéna s
* Denne vstup do sauny  
* Stolný tenis, parkovanie pred hotelom, WiFi

PPRRÍÍPPLLAATTKKYY::    
Daň z ubytovania 1,00 €/ osoba / noc 
Ďalšie dieťa od 3 – 14,99 rokov na prístelke v
Príplatok za neobsadené lôžko 7,00 
Príplatok za apartmán, rodinnú izbu alebo rodinnú bunku:

  VVyyuužžiittee  aajj  nnaaššuu  ššiirrookkúú  ppoonnuukkuu  zzlliiaavv
* 50 % zľava na vstup do expozície miniatúr MINI SLOVENSKO 
* 30 % zľava na vstup do zábavného parku TRICKLANDIA v Starom Smokovci (nutná
   rezervácia vopred na stránke www.tricklandia.sk alebo tele
* zvýhodnená cena vstupného na prehliadku Farmy Východná
* zvýhodnené vstupné do Stanišovskej jaskyne 
* zvýhodnený vstup do expozícii Liptovskej galérie, Galérie

 

 

Hotel*** SOREA MÁJ, 032 03 Liptovský Ján, tel.:421/ 44/ 41 081 00,
                  fax: +421/ 44/ 52

 

          

OOVVÉÉ  PPOOBBYYTTYY
hhoorrúúccoo,,  jjúúnn  ppôôssoobbíí  jjeeddnnoodduucchhoo  ooččaarruujjúúcc

Platí pre pobyty od 26.05. -30.06.2018 

pre 2 dospelé osoby na 2 noci v cene 116677,,2200  €€ ( piatok – nedeľa )

pre 2 dospelé osoby na 2 noci v cene 115500,,5500  €€ ( nedeľa – 
  Cena pobytu je vrátane DPH. Na pobyt počas týždňa sa nevzťahuje vernostná zľava.

lôžkovej izbe s balkónom  
formou bufetových stolov 

 
ee  110000%%  zzľľaavvaa  zz  cceennyy  uubbyyttoovvaanniiaa  aa  ppoollppeennzziiee 

Denne neobmedzený vstup do vnútorného bazéna s termálnou vodou  

Stolný tenis, parkovanie pred hotelom, WiFi 

€/ osoba / noc  
14,99 rokov na prístelke v cene 20,90 €/ noc s polpenziou 

Príplatok za neobsadené lôžko 7,00 €/ noc  
Príplatok za apartmán, rodinnú izbu alebo rodinnú bunku: podľa platných cenníkov na rok 2018  

vv::  
* 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 na stránke www.tricklandia.sk alebo telefonicky na čísle: +421 911 733 840)  
* zvýhodnená cena vstupného na prehliadku Farmy Východná 

 
* zvýhodnený vstup do expozícii Liptovskej galérie, Galérie Kolomana Sokola v Liptovskom Mikuláši a Domu Jana Hálu vo

Hotel*** SOREA MÁJ, 032 03 Liptovský Ján, tel.:421/ 44/ 41 081 00, 
fax: +421/ 44/ 52 089 033, e-mail: maj@sorea.sk, www.sorea.sk 

YY 
ccoo  ::--))  

nedeľa )  

 piatok ) 
ernostná zľava. 

podľa platných cenníkov na rok 2018   

AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK v Liptovskom Jáne 

Mikuláši a Domu Jana Hálu vo Važci 


