
 

SENIORSKÉ POBYTY SO ŠÚD POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV  
20.12.2021 - 29.12.2021 

(ŠÚD – štátna účelová dotácia) 
 

Zabudnite na starosti všedných dní a doprajte si zvýhodnený pobyt pre poberateľov predčasného, starobného a výsluhového 
dôchodku aj počas vianočného času 

 

Termín pobytu Cena pobytu 

20.12.2021 - 26.12.2021 345,00 € 
21.12.2021 - 27.12.2021 345,00 € 
22.12.2021 - 28.12.2021 345,00 € 

23.12.2021 – 29.12.2021 345,00 € 

 
V cene pobytu pre dospelú osobu je zahrnuté: 

✓ 6 x ubytovanie v jednolôžkovej alebo dvojlôžkovej izbe 

✓  Plná penzia – 6 x bufetové raňajky, 5 x obed – výber z 2 druhov menu a 6 x večera formou bufetu* 

✓ neobmedzený vstup do krytého bazéna s termálnou vodou* 
 

Zľavy pre vnúčatá: 
 

✓ 100% zľava z ceny pobytu pre dieťa vo veku do 7,99 rokov pri pobyte s dvomi osobami 

✓ 100% zľava z ceny ubytovanie na prístelke pre dieťa vo veku do 7,99 rokov a doplatok za cenu polpenzie 
12,00 € / 1 deň pri pobyte s jednou osobou v jednolôžkovej izbe s prístelkou 

 
 

Čerpanie dotácie MPSVR SR na podporu rekondičných aktivít v súlade s § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 544/2010 Z. z., je 
zabezpečované prostredníctvom KOZ SR. Pobytu so štátnou účelovou dotáciou sa môže zúčastniť občan SR, poberateľ 
starobného alebo predčasného starobného alebo výsluhového dôchodku, ktorý nevykonáva činnosť, zakladajúcu si 
nárok na príjem zo závislej činnosti alebo na príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, má trvalý 
pobyt na území SR a spĺňa podmienku na čerpanie dotácie MPSVR SR na podporu rekondičných aktivít v súlade s § 6 
ods. 1 písm. b) zákona č. 544/2010 Z. z. Túto skutočnosť musia klienti potvrdiť podpísaním Čestného vyhlásenia, ktoré 
ako súčasť dotačného poukazu obdržia pri nástupe v hoteli.  
Pobytu so štátnou účelovou dotáciou je možné zúčastniť sa len jedenkrát počas príslušného kalendárneho roka. 

 
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že vzhľadom na pandemickú situáciu sa režim fungovania hotela riadi platnými nariadeniami 
vydanými ÚVZ SR s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID 19. 
 
*SOREA spol. s r.o. si vyhradzuje právo zmeny spôsobu stravovania, doplnkových služieb a bonusov v súvislosti s platnými 
nariadeniami. Pred nástupom na pobyt Vám doporučujeme informovať sa o aktuálnych platných opatreniach v hoteli. 

 
Na pobyt so Štátnou účelovou dotáciou sa nevzťahuje vernostná zľava, ani zľava. 


