
 RELAX & KONGRES 
    HOTEL SOREA 
            MÁJ 
            *** 
    Liptovský Ján      

05. – 08. JÚL
Ubytovanie pre 2 dospelé osoby v

Uvedená cena je vrátane DPH. Cena platí pri prenocovaní min. na 2 noci.

 ubytovanie pre 2 dospelé osoby
 raňajky formou bufetových stolov
 večere formou bufetových stolov
 1 dieťa do 14,99 rokov na prístelke pri 2 plne platiacich osobách 
           100% zľava z ceny pobytu
 ďalšie dieťa do 7,99 rokov
           pri 2 plne platiacich osobách 
           ( povinný doplatok za polpenziu 12
 neobmedzený vstup do vnútorného hotelového bazéna s
 neobmedzený vstup na letné t
 ANIMAČNÝ PROGRAM
( MINIDISKO, MINICLUB, tvorivé dielne, AQYUGYM, súťaže, kvízy, m
 stolný tenis, parkovanie pred hotelom a
 

     Divadelné predstavenia
 
 

 ŠTVRTOK – 5. júl 2018  

 9:30 – Kocúr v čižmách, Kultúrny dom

 10:30 – Rozprávkový hrniec, Horec

 12:00 – Hanička bez rúk, Strachanovka

 14:00 – Frkačka, Liptovský dvor

 16:00 – Farebná rozprávka, Alexandra
 

 Hlavný festivalový deň - SOBOTA 

 9:30 – Čertovská rozprávka, Kultúrny dom

 10:30 – Hanička bez rúk, Horec

 11:00 – Čert a husár, Liptovský dvor

 12:00 – Don Šajn alebo márnotratný syn, Alexandra

 14:00 – O troch grošoch, penzión 

 15:00 – Rozprávka pre Dášenku, Strachanovka

 16:30 – Žabia princezná, Horec 

 16:30 – O troch grošoch, Strachanovka

Hotel***SOREA MÁJ, 032 03 Liptovský Ján, +421 44 52

JÚL 2018 
Ubytovanie pre 2 dospelé osoby v cene 101,60 € / 1 noc

Cena platí pri prenocovaní min. na 2 noci. Nie je možné uplatnenie vernostnej zľavy.

bytovanie pre 2 dospelé osoby v plne obsadenej 2-lôžkovej izbe s balkónom
raňajky formou bufetových stolov 
večere formou bufetových stolov 

na prístelke pri 2 plne platiacich osobách  
ceny pobytu 

ďalšie dieťa do 7,99 rokov na prístelke resp. spoločnom lôžku  
pri 2 plne platiacich osobách 100% zľava z ceny ubytovania  

doplatok za polpenziu 12,00 € / noc ) 
eobmedzený vstup do vnútorného hotelového bazéna s termálnou vodou 
eobmedzený vstup na letné termálne kúpalisko TERMAL raj  

ANIMAČNÝ PROGRAM pre deti a dospelých  
( MINIDISKO, MINICLUB, tvorivé dielne, AQYUGYM, súťaže, kvízy, maľovanie na tvár)

nis, parkovanie pred hotelom a WiFi 

Divadelné predstavenia v Liptovskom Jáne: 

   PIATOK – 6. júl 2018 

čižmách, Kultúrny dom   09:30 – O pyšnej Dorotke, Kultúrny dom

Rozprávkový hrniec, Horec   11:00 – O chudobnom mlynárovi, Strachanovka

Hanička bez rúk, Strachanovka  12:00 – Dračia rozprávka, Alexandra 

Frkačka, Liptovský dvor   14:00 – Valibuk, Liptovský dvor  

Farebná rozprávka, Alexandra  15:00 – Don Šajn alebo márnotratný syn, Horec

SOBOTA – 7. júl 2018 

Čertovská rozprávka, Kultúrny dom 

Hanička bez rúk, Horec 

Čert a husár, Liptovský dvor 

Don Šajn alebo márnotratný syn, Alexandra 

penzión Horec 

Rozprávka pre Dášenku, Strachanovka 

Žabia princezná, Horec  

troch grošoch, Strachanovka 

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

€ / 1 noc 

Nie je možné uplatnenie vernostnej zľavy. 

lôžkovej izbe s balkónom 

termálnou vodou  

aľovanie na tvár) 

pyšnej Dorotke, Kultúrny dom 

chudobnom mlynárovi, Strachanovka 

Dračia rozprávka, Alexandra  

tný syn, Horec 

081 00, maj@sorea.sk 


