
Hotel ★★ SOREA MARMOT
Demänovská dolina

www.sorea.sk

SLOVENSKO

Cena pre 1 osobu/pobyt zahŕňa:
•3x / 4x ubytovanie s polpenziou formou bufetu*
•1x za pobyt vstup do centra WELLNESS

EUPHORIA v hoteli SOREA SNP*
•1x za pobyt romantická večera s fľašou sektu*
•košík ovocia na izbe

Počas zimy, počas jari, 
dovolenka sa vydarí.
❉ hotel umiestnený v blízkosti

kabínkovej lanovky, požičovňa lyží, 
odvoz k zjazdovkám, sauna, masáže,

mimoriadne vhodný pre lyžiarske školy

Cena platí pre osobu/pobyt v plne obsadenej dvojlôžkovej izbe.

Uvedené ceny sú vrátane DPH. Za neobsadené lôžko si hotel účtuje príplatok podľa platných cenníkov. Spoločnosť SOREA, spol. s r. o., si vyhradzuje právo zmeny cien a právo zmeny spôsobu stravovania v prípade obsadenia kapacít hotela menej ako 30-timi hosťami. Pozn.: štedrovečerná večera je servírovaná.

Prepojenie svahov Chopok Sever 
a Chopok Juh lanovkami
❯24-miestna lanovka Funitel
❯50 km upravených zjazdoviek rôznych obtiažností
❯moderný zasnežovací systém v dĺžke takmer 36 km
❯ snow park a najväčší detský zimný areál Maxiland
❯ lyžiarska a snowboardová škola, skiservis
❯ sánkovanie, bežecké a zjazdové lyžovanie
❯ freeride, snowboarding, freeskiing, skialpinizmus, skifox,

snowscoot a snowbike

TOP 
lyžiarske
stredisko

Jasná 
Nízke Tatry

JASNÁ – CHOPOK JUH

- 15-miestna  kabínková lanovka
Kosodrevina – Chopok

- 520 miestne parkovisko Krúpová
- skvalitnenie lyžiarskych podmienok

na zjazdovkách

JASNÁ – CHOPOK SEVER

- lanová dráha LÚČKY a modrá zjazdovka
LÚČKY (prístupová 6-miestna
sedačková lanovka od záchytného
parkoviska Lúčky priamo do strediska)

WELLNESS & SKI
02.01.2022 – 07.03.2022 3 noci 4 noci 5 nocí 6 nocí

Dospelá osoba na lôžku 168,00 € 221,00 € 274,00 € 327,00 €
Dieťa do 15 r. na prístelke 88,50 € 115,00 € 141,50 € 168,00 €

07.03.2022 – 10.04.2022 3 noci 4 noci 5 nocí 6 nocí

Dospelá osoba na lôžku 135,00 € 177,00 € 219,00 € 261,00 €
Dieťa do 15 r. na prístelke 72,00 € 93,00 € 114,00 € 135,00 €

POBYT PRE DVOCH
02.01.2022 – 07.03.2022 3 noci 4 noci

Dospelá osoba na lôžku 174,50 € 227,50 €
07.03.2022 – 10.04.2022 3 noci 4 noci

Dospelá osoba na lôžku 141,50 € 183,50 €

Cena pre 1 osobu/
pobyt zahŕňa:
• 3x / 4x / 5x / 6x

ubytovanie 
s polpenziou 
formou bufetu*

•1x za pobyt vstup 
do centra WELLNESS
EUPHORIA v hoteli
SOREA SNP*

SOREA

SOREA  

Hotely 
s certifikátom

„Zariadenie priateľské 
k deťom a rodinám” 

v rámci projektu 
„VSTÚPTE 

S DIEŤAŤOM“

Nízke Tatry
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LIPTOVSKÁ GALÉRIA
▸ zvýhodnený vstup do expozicií Liptovkej galérie, Galérie Kolomana

Sokola v Liptovskom Mikuláši pre klientov hotelov SOREA

STANIŠOVSKÁ JASKYŇA
▸ zvýhodnený vstup do čarovného podzemia Stanišovskej jaskyne

Hotel ★★★ SOREA SNP
Demänovská Dolina

Uvedené ceny sú vrátane DPH. Za neobsadené lôžko si hotel účtuje príplatok podľa platných cenníkov. Spoločnosť SOREA, spol. s r. o., si vyhradzuje právo zmeny cien a právo zmeny spôsobu stravovania v prípade obsadenia kapacít hotela menej ako 30-timi hosťami. Pozn.: štedrovečerná večera je servírovaná.

Oddych v náručí prírody,
dovolenka plná pohody.
❉ termálna voda „z Mája“ vynikajúca 

pre oddych tela a dobrý spánok, sauna,
fitness centrum, masáže, relaxačné zábaly,

morský aerosólový kúpeľ, JUMPING
centrum, hotel sa nachádza 22 km 

od lyžiarskeho strediska JASNÁ

Termál  
a Wellness
Nízke Tatry 

HURÁ NA LYZE
13.12.2021 - 20.12.2021 3 noci 4 noci 5 nocí 6 nocí

Dospelá osoba na lôžku 205,50 € 274,00 € 342,50 € 411,00 €

Cena pre 1 osobu/pobyt zahŕňa:
•3x / 4x / 5x / 6x / 7x ubytovanie v plne obsadenej dvojlôžkovej izbe
•3x / 4x / 5x / 6x / 7x polpenzia formou bufetu*
•3x / 4x / 5x / 6x / 7x vstup do centra WELLNESS EUPHORIA*
•parkovanie

LYZUJEME, WELLNESSUJEME V JASNEJ
02.01.2022 – 07.03.2022 3 noci 4 noci 5 nocí 6 nocí 7 nocí

Dospelá osoba na lôžku 280,50 € 374,00 € 467,50 € 561,00 € 654,50 €

JARNÝ ŠPECIÁL
07.03.2022 – 14.04.2022 3 noci 4 noci 5 nocí 6 nocí 7 nocí

Dospelá osoba na lôžku 244,50 € 326,00 € 407,50 € 489,00 € 570,50 €

Cena pre 1 osobu/pobyt zahŕňa:
•4x ubytovanie v plne obsadenej dvojlôžkovej izbe
•4x polpenzia formou bufetu (štedrovečerná večera je servírovaná)*
•4x vstup do centra WELLNESS EUPHORIA*
•parkovanie

CAROVNÉ VIANOCE
20.12.2021- 29.12.2021 4 noci

Dospelá osoba na lôžku 358,00 €
Dieťa do 15 r. na prístelke 193,00 €

JEDINECNÝ SILVESTER
29.12.2021- 02.01.2022 4 noci

Dospelá osoba na lôžku 456,00 €
Dieťa do 15 r. na prístelke 242,00 €

Cena pre 1 osobu/pobyt zahŕňa:
•4x ubytovanie v jednolôžkovej alebo 

plne obsadenej dvojlôžkovej izbe
•4x polpenzia formou bufetu 

(štedrovečerná večera je servírovaná)*
•4x vstup do hotelového bazéna 

s termálnou vodou*
•parkovanie

Relax balíček obsahuje:*
•1x masáž chrbta bylinným olejom 
•1x reflexná masáž chodidiel
•1x bylinný zábal na chrbát
•1x kyslíkový koncentrát (inhalácia)

(Prvá procedúra sa čerpá v deň nástupu. 
Všetky procedúry sú v trvaní 20 min. 
Dieťa do 15 r. nemá v cene zahrnutý 
Relax balíček.)

RELAX BALÍCEK
13.12.2021 – 20.12.2021
19.04.2022 – 02.05.2022 4 noci

Dospelá osoba na lôžku 226,00 €
Dieťa do 15 r. na prístelke 102,40 €

VIANOCE
20.12.2021 – 29.12.2021 4 noci

Dospelá osoba na lôžku 306,00 €
Dieťa do 15 r. na prístelke 142,40 €

SILVESTER
29.12.2021 – 02.01.2022 4 noci

Dospelá osoba na lôžku 394,00 €
Dieťa do 15 r. na prístelke 186,40 €

02.01.2022 – 07.03.2022 4 noci

Dospelá osoba na lôžku 242,00 €
Dieťa do 15 r. na prístelke 110,40 €

07.03.2022 – 14.04.2022 4 noci

Dospelá osoba na lôžku 230,00 €
Dieťa do 15 r. na prístelke 104,40 €

JAR SA HLÁSI, TERMÁLNA VODA, PRÍRODNÉ KRÁSY
07.03.2022 – 14.04.2022 2 noci 3 noci 4 noci 5 nocí 6 nocí

Dospelá osoba na lôžku 101,20 € 151,80 € 202,40 € 253,00 € 303,60 €
Dieťa do 15 r. na prístelke 52,20 € 78,30 € 104,40 € 130,50 € 156,60 €

19.04.2022 – 02.05.2022 2 noci 3 noci 4 noci 5 nocí 6 nocí

Dospelá osoba na lôžku 99,20 € 148,80 € 198,40 € 248,00 € 297,60 €
Dieťa do 15 r. na prístelke 51,20 € 76,80 € 102,40 € 128,00 € 153,60 €

Cena pre 1 osobu/pobyt zahŕňa:
•2x / 3x / 4x / 5x / 6x ubytovanie 

v jednolôžkovej alebo plne
obsadenej dvojlôžkovej izbe

•2x / 3x / 4x / 5x / 6x polpenzia
formou bufetu*

•2x / 3x / 4x / 5x / 6x vstup 
do hotelového bazéna 
s termálnou vodou*

•parkovisko

VEĽKÁ NOC 
14.04.2022 – 19.04.2022 4 noci

Dospelá osoba na lôžku 306,00 €
Dieťa do 15 r. na prístelke 142,40 €

Zvýhodnené
vstupy:

☁ Jedinečná expozícia miniatúr 
slovenských historických pamiatok 
v parku MINISLOVENSKO, priamo 

pri Hoteli SOREA ĎUMBIER 
v Liptovskom Jáne. Areál je náučný,
zábavný, oddychový a poznávací pre

klientelu všetkých vekových kategórií.
Väčšina modelov sú národné kultúrne

pamiatky, niektoré zapísané aj 
v kultúrnom dedičstve UNESCO.

MINISLOVENSKO 
v Liptovskom Jáne

Prišla zima, prišiel mráz, 
na lyžovačku je čas.

❉WELLNESS EUPHORIA: relaxačný, 
oddychový a detský bazén, masážne trysky,

vodné chrliče, perličková sedacia masáž,
vodopád, dnová vzduchová perlička, vodný

ježko, vodné delo, šmykľavky, Kneippov 
šliapací kúpeľ, infrasauna, parná, suchá 

a detská sauna, masážna vaňa, fitness centrum

Hotel ★★★ SOREA MÁJ
Liptovský Ján
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Uvedené ceny sú vrátane DPH. Za neobsadené lôžko si hotel účtuje príplatok podľa platných cenníkov. Spoločnosť SOREA, spol. s r. o., si vyhradzuje právo zmeny cien a právo zmeny spôsobu stravovania v prípade obsadenia kapacít hotela menej ako 30-timi hosťami. Pozn.: štedrovečerná večera je servírovaná.

Hotel ★★★ SOREA TITRIS
Tatranská Lomnica

Cena pre 1 osobu/pobyt zahŕňa:
•2x / 3x / 4x / 5x ubytovanie s polpenziou 

formou bufetu*
•neobmedzený vstup do AQUA Relax centra 

vo vyhradených hodinách*
•jeden nealko nápoj ku každej bufetovej 

večeri (okrem detí do 3 rokov)* 
•parkovanie

Cena pre 1 osobu/pobyt zahŕňa:
•4x ubytovanie s polpenziou formou bufetu*
•neobmedzený vstup do AQUA Relax centra 

vo vyhradených hodinách*
•jeden nealko nápoj ku každej bufetovej 

večeri (okrem detí do 3 rokov)* 
•24.12. slávnostná servírovaná štedrá večera*
•31.12. silvestrovské menu, tanečná zábava,

silvestrovský program, vítanie Nového roka*
•ďalšie podujatia so sviatočnou tematikou

počas vianočného a silvestrovského programu* 
•parkovanie

Najdlhšia carvingová  trať na Slovensku v dĺžke 5,5 km 
a rozšírené zjazdové trate so šírkou až do 60 m

Vysoké Tatry

Cena platí pre osobu/pobyt v plne obsadenej dvojlôžkovej izbe.

CAROVNÁ ZIMA S AQUA RELAXOM
13.12.2021 – 20.12.2021
19.04.2022 – 02.05.2022 2 noci 3 noci 4 noci 5 nocí

Dospelá osoba na lôžku 120,00 € 180,00 € 240,00 € 300,00 €
02.01.2022 – 07.03.2022 2 noci 3 noci 4 noci 5 nocí

Dospelá osoba na lôžku 144,00 € 216,00 € 288,00 € 360,00 €
07.03.2022 – 14.04.2022 2 noci 3 noci 4 noci 5 nocí

Dospelá osoba na lôžku 120,00 € 180,00 € 240,00 € 300,00 €

CAROVNÉ VIANOCE 
A MAGICKÝ SILVESTER

VIANOCE
20.12.2021 – 29.12.2021 4 noci

Dospelá osoba na lôžku 324,00 €
Dieťa do 15r. na prístelke 180,00 €

Cena pre 1 osobu/pobyt zahŕňa:
•3x / 4x / 5x / 6x / 7x ubytovanie s polpenziou formou bufetu*
•3x / 4x / 5x / 6x / 7x vstup do centra Wellness URANIA*
•parkovanie

Cena pre 1 osobu/pobyt zahŕňa:
•4x / 5x / 6x ubytovanie s polpenziou formou bufetu 

(štedrovečerná večera je servírovaná)*
•4x / 5x / 6x vstup do centra Wellness URANIA*
•parkovanie

ZIMNÝ ŠPORT A WELLNESS K TOMU
02.01.2022 – 07.03.2022 3 noci 4 noci 5 nocí 6 nocí 7 nocí

Dospelá osoba na lôžku 213,00 € 284,00 € 355,00 € 426,00 € 497,00 €
Dieťa do 15 r. na prístelke 114,00 € 152,00 € 190,00 € 228,00 € 266,00 €

JARNÉ WELLNESS POVZBUDENIE
07.03.2022 – 14.04.2022 3 noci 4 noci 5 nocí 6 nocí 7 nocí

Dospelá osoba na lôžku 180,00 € 240,00 € 300,00 € 360,00 € 420,00 €
Dieťa do 15 r. na prístelke 97,50 € 130,00 € 162,50 € 195,00 € 227,50 €

ADVENTNÉ POTEŠENIE 
13.12.2021-20.12.2021 3 noci 4 noci 5 nocí 6 nocí 7 nocí

Dospelá osoba na lôžku 138,60 € 184,80 € 231,00 € 277,20 € 323,40 €
Dieťa do 15 r. na prístelke 76,80 € 102,40 € 128,00 € 153,60 € 179,20 €

Cena pre 1 osobu/pobyt zahŕňa:
•3x / 4x / 5x / 6x / 7x ubytovanie s polpenziou formou bufetu*
•3x / 4x / 5x / 6x / 7x vstup do centra Wellness URANIA*
•parkovanie

Hotel ★★★ SOREA URÁN
Tatranská Lomnica

Jarné slnko, či čaro zimy,
vychutnaj si spolu s nami.
❉Wellness URANIA: najmodernejšia
technológia úpravy vody UV žiarením, 

nerezové bazény, vodné atrakcie, hojdací záliv,
vodné chrliče, masážne trysky, vodná perlička,

vodný ježko, detská šmykľavka medveď, 
lezecká sieť, detský nerezový bazén, fínska

sauna, parná sauna, rôzne masáže

Cena platí pre osobu/pobyt v plne obsadenej dvojlôžkovej izbe.

CAROVNÉ WELLNESS VIANOCE
20.12.2021 – 29.12.2021 4 noci 5 nocí 6 nocí

Dospelá osoba na lôžku 322,00 € 402,50 € 483,00 €
Dieťa do 15 r. na prístelke 171,00 € 213,75 € 256,50 €

❯najvyššie položená a najstrmšia zjazdovka 
na Slovensku v dĺžke 5,5 km z Lomnického
sedla (2 196 m n. m.) do Tatranskej Lomnice
(850 m n. m.)

❯1 300 metrové prevýšenie, 5-mesačná
garancia snehu,

❯celkovo 12 km zjazdoviek rôznych náročností
❯najmodernejšie sedačkové a kabínkové lanovky
❯ lanová dráha – 15-miestna gondola 

zo Štartu na Skalnaté pleso
❯unikátna visutá lanovka s cieľovou stanicou 

na vrchole Lomnického štítu
❯ zjazdovka Esíčka Skalnaté pleso – Čučoriedky
❯ zasnežovanie so zábranami 

zjazdovky Esíčka

❯ zjazdovka Buková Hora Západ 
– modrá zjazdovka 

❯6 skialpinistických areálov
❯ lyžiarska škola, detský park, 

lyžiarske múzeum 
❯ skiservis, požičovňa 

lyžiarskeho výstroja
❯ skialpinizmus, snowtubing,

snowscoot
❯ sánkovanie, korčuľovanie, boby
❯ reštaurácia, bufet, après-ski bar,

bezplatné parkovanie

☁ cenovo zvýhodnený vstup 
pre klientov hotelovej siete SOREA 

do zábavného parku trick-artu 
a optických ilúzií. TRICKLANDIA 
v Starom Smokovci. Trick-art je
umenie, ktoré vytvára vizuálne

ilúzie. Tie sú postavené 
na zobrazovaní predmetov akoby
naozaj existovali, no v skutočnosti

ide len o dvojrozmerné kresby. 
Je to hra medzi umelcom 

a návštevníkom. Aby si v tejto hre
obrazov uspel, musíš zapojiť všetky

svoje zmysly.

TRICKLANDIA  

☁ cenovo zvýhodnený vstup 
pre klientov hotelovej siete
SOREA do galérie plnej hier 

a atrakcií Dobrá hračka 
v Tatranskej Lomnici. Galéria

Dobrá hračka je zameraná 
na netradičné hračky, vďaka

ktorým sa deti aj dospelí
dokážu zahrať nielen zábavne,
ale aj s rozumom. Hračky máte

možnosť na mieste otestovať
popri hre, čím ich spoznáte 

na základe vlastnej skúsenosti 
a dokážete si tak spomedzi

týchto hračiek vybrať to pravé
pre vás a vaše dieťa.

GALÉRIA 
DOBRÁ HRAČKA

TOP 
lyžiarske
stredisko

Tatranská
Lomnica

SILVESTER
29.12.2021 – 02.01.2022 4 noci

Dospelá osoba na lôžku 432,00 €
Dieťa do 15 r. na prístelke 234,00 €

Hurá, zima do Lomnice
prichádza a oddych

ju sprevádza.
❉AQUA Relax centrum – vodný 

a saunový svet: 36-metrový tobogan 
s vodným prúdom,   zrýchľovací kanál, 

vodný hríb, rekreačný bazén s protiprúdom,
vodné masážne trysky, vodné chrliče – masáž

hornej časti chrbtice,  perličkový kúpeľ –
ležadlová masáž tela,  klasické telové

masáže, reflexná masáž chodidiel, 
rašelinový zábal, suchá sauna, bio sauna 

s bylinkami, parná sauna
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Uvedené ceny sú vrátane DPH. Za neobsadené lôžko si hotel účtuje príplatok podľa platných cenníkov. Spoločnosť SOREA, spol. s r. o., si vyhradzuje právo zmeny cien a právo zmeny spôsobu stravovania v prípade obsadenia kapacít hotela menej ako 30-timi hosťami. Pozn.: štedrovečerná večera je servírovaná.

Najvyššie položené lyžiarske
stredisko na Slovensku

❯ najvyšší bod v stredisku je Solisko s nadmorskou
výškou 1825 m

❯ 9 kilometrov ľahkých a stredne ťažkých zjazdových
tratí pre rodiny s deťmi a pokročilých lyžiarov

❯ bežecké trate v celkovej dĺžke 26,5 km, snowpark
na ľavej strane zjazdovky Interski

❯ skiservis, požičovne lyží a snowboardov
❯ lyžiarske školy pre začiatočníkov
❯ umelé zasnežovanie tratí
❯ nočné lyžovanie
❯ aprés-ski program

TOP 
lyžiarske
stredisko

Štrbské
pleso

Hotel ★★★ SOREA TRIGAN
Štrbské Pleso

Čerstvý vzduch pri každom
nádychu, odovzdajte 
sa relaxu a oddychu.

❉ lyžiarsky vlek pre deti a začiatočníkov 
v areáli hotela, automatické dvojdráhové
BOWLING centrum, novo zrekonštruovaný

hotelový bazén, infrasauna, morský
aerosólový kúpeľ, masáže, zábaly,

telocvičňa, fitness centrum, 
stolný tenis, biliard

Zimná dovolenka 
na Štrbskom plese, 

relax v prírode, či vo wellnesse.
❉WELLNESS SVET REGENERÁCIE 

A ODDYCHU: nerezový relaxačno-plavecký
bazén s vodnými atrakciami, detský nerezový

bazén, sauny a masáže, odpočiváreň 
s výhľadom na tatranské štíty, fitness centrum

• prírodná ľadová plocha pred hotelom
• požičovňa a úschovňa lyžiarskych potrieb

• detský kútik

Cena pre 1 osobu/pobyt zahŕňa:
•3x / 4x / 5x / 6x / 7x ubytovanie v plne obsadenej

dvojlôžkovej izbe 
•3x / 4x / 5x / 6x / 7x polpenzia formou bufetu*
•3x / 4x / 5x / 6x / 7x  neobmedzený vstup do centra

WELLNESS SVET REGENERÁCIE A ODDYCHU*

ZIMNÉ WELLNESS DOBRODRUZSTVO
13.12.2021 - 20.12.2021 3 noci 4 noci 5 nocí 6 nocí 7 nocí

Dospelá osoba na lôžku 196,00 € 259,00 € 322,00 € 385,00 € 448,00 €
Dieťa do 15 r. na prístelke 100,50 € 133,50 € 166,50 € 199,50 € 232,50 €

02.01.2022 – 07.03.2022 3 noci 4 noci 5 nocí 6 nocí 7 nocí

Dospelá osoba na lôžku 233,50 € 309,00 € 384,50 € 460,00 € 535,50 €
Dieťa do 15 r. na prístelke 119,25 € 158,50 € 197,75 € 237,00 € 276,25 €

Cena pre 1 osobu/pobyt
zahŕňa:
•2x / 3x / 4x ubytovanie 

v plne obsadenej
dvojlôžkovej izbe

•2x / 3x / 4x polpenzia
formou bufetu (klienti
hotela SOREA HUTNÍK II., 
majú stravovanie 
v reštaurácii hotela 
SOREA HUTNÍK I.)*

•voľný vstup do hotelové-
ho bazéna*

TATRANSKÉ VIANOCE
HOTEL *** SOREA HUTNÍK I. 

20.12.2021 – 29.12.2021 4 noci

Dospelá osoba na lôžku 228,00 €
Dieťa do 15 r. na prístelke 114,00 €

TATRANSKÝ SILVESTER
HOTEL *** SOREA HUTNÍK I.

29.12.2021 - 02.01.2022 4 noci

Dospelá osoba na lôžku 352,00 €
Dieťa do 15 r. na prístelke 176,00 €

Hotel ★★★/★★ SOREA
HUTNÍK I./II.
Tatranské Matliare

VIANOCE 
20.12.2021 – 29.12.2021 4 noci

Dospelá osoba na lôžku 354,00 €
Dieťa do 15 r. na prístelke 180,50 €

SILVESTER
29.12.2021 - 02.01.2022 4 noci

Dospelá osoba na lôžku 466,00 €
Dieťa do 15 r. na prístelke 236,50 €

Cena pre 1 osobu/pobyt zahŕňa:
•4x ubytovanie v plne obsadenej dvojlôžkovej izbe 
•4x polpenzia formou bufetu (slávnostná

štedrovečerná večera je servírovaná)*
•4x neobmedzený vstup do centra WELLNESS SVET

REGENERÁCIE A ODDYCHU*

•1x vianočný alebo silvestrovský punč 
pre dospelú osobu 

•1x kozmetický balíček pre dospelú osobu 
•1x vianočný alebo silvestrovský nealko 

punč pre dieťa
•parkovanie

•1x káva Espresso alebo bylinkový čaj 
pre dospelú osobu

•1x kozmetický balíček pre dospelú osobu 
•1x čokoládový nápoj pre deti do 15 r. 
•parkovanie 

SVIATOCNÁ WELLNESS ATMOSFÉRA

Cena pre 1 osobu/pobyt zahŕňa:
•4x ubytovanie v plne obsadenej dvojlôžkovej izbe
•4x polpenzia formou bufetu (slávnostná 

štedrovečerná večera je servírovaná)*
•voľný vstup do hotelového bazéna*
•Wi-Fi pripojenie v celom hoteli
•bohatý kultúrny sviatočný program
•parkovanie

Cena pre 1 osobu/pobyt zahŕňa:
•4x ubytovanie v plne obsadenej dvojlôžkovej izbe
•4x polpenzia formou bufetu*
•voľný vstup do hotelového bazéna*
•31.12. silvestrovská zábava*
•Wi-Fi pripojenie v celom hoteli
•parkovanie

HOTEL *** SOREA HUTNÍK I. 
02.01.2022 – 07.03.2022 2 noci 3 noci 4 noci 

Dospelá osoba na lôžku 104,00 € 156,00 € 208,00 €
Dieťa do 15 r. na prístelke 52,00 € 78,00 € 104,00 €

HOTEL ** SOREA HUTNÍK II. 
02.01.2022 – 07.03.2022 2 noci 3 noci 4 noci 

Dospelá osoba na lôžku 83,00 € 124,50 € 166,00 €
Dieťa do 15 r. na prístelke 41,50 € 62,25 € 83,00 €

ZIMNÁ DOVOLENKA POD LOMNICKÝM ŠTÍTOM 
HOTEL *** SOREA HUTNÍK I.

13.12.2021 – 20.12.2021 2 noci 3 noci 4 noci 

Dospelá osoba na lôžku 84,00 € 126,00 € 168,00 €
Dieťa do 15 r. na prístelke 42,00 € 63,00 € 84,00 €
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Bratislava

Uvedené ceny sú vrátane DPH. Za neobsadené lôžko si hotel účtuje príplatok podľa platných cenníkov. Spoločnosť SOREA, spol. s r. o., si vyhradzuje právo zmeny cien a právo zmeny spôsobu stravovania v prípade obsadenia kapacít hotela menej ako 30-timi hosťami. Pozn.: štedrovečerná večera je servírovaná.

Hotel ★★★★ SOREA REGIA
Bratislava

Cena pre 1 osobu/pobyt zahŕňa:
•2x ubytovanie v izbách typu STANDARD
•2x raňajky formou bufetu*
•2x večera (3-chodové menu)*
•detská postieľka (na požiadanie)
•parkovanie

Možnosť predĺženia pobytu.

Spiš

CAROVNÉ MESTO FONTÁN
02.01.2022 – 02.05.2022 2 noci 

Dospelá osoba na lôžku 108,00 €

Bratislava ponúka 
množstvo krás, užite si 

s nami zimný čas.
❉ priamo v hoteli AYUR GANESH 

– ajurvédske medicínske centrum*

Lyžiarske
stredisko
Skicomp

Faklovka
Litmanová

Podmienkou sú 2 prenocovania počas víkendu.

Cena pre 1 osobu/pobyt zahŕňa:
•2x ubytovanie v izbách typu STANDARD
•2x raňajky formou bufetu*
•2x večera (3-chodové menu)*
•1x uvítací nápoj*
•1x historický vláčik – hradný okruh*
•parkovanie

Možnosť predĺženia pobytu.

ZIMNÝ CAS V BRATISLAVE
02.01.2022 – 02.05.2022 2 noci 

Dospelá osoba na lôžku 141,00 €
Podmienkou sú 2 prenocovania počas víkendu.

Cena pre 1 osobu/pobyt zahŕňa:
•2x / 3x ubytovanie v plne obsadenej

dvojlôžkovej izbe 
•2x / 3x polpenzia (bufetové raňajky 

a servírovaná večera)*
•darček na uvítanie
•denne vstup do hotelového bazéna, 

fitness centra*
•2x doplnková relaxačná služba 

(perlička, morský kúpeľ, infra sauna)*
•zábalová terapia pri pobyte na 3 noci*
•fytoterapia (pitie liečivých BIO čajov)

Hotel ★★ SOREA ĽUBOVŇA
Spiš – Ľubovnianske kúpele Blahodárne účinky

minerálnej vody, dovolenka 
v srdci spišskej prírody.
❉ Bazén, sauna, morský a perličkový 
kúpeľ, chromoterapia, fitness centrum, 
stolný tenis, biliard, elektronické šípky
❉ až 2 deti od 3 do 15 r. pri ubytovaní 

na spoločnom lôžku, resp. prístelke 
so 100 % zľavou – z ubytovania bez nároku 
na doplnkové služby pri dvoch dospelých

osobách – podmienkou je čerpanie
stravovacích služieb vo forme polpenzie 

(8,20 €� polpenzia/dieťa/noc) 
❉ zapožičanie lyžiarskej výstroje, ski 

servis v areáli hotela – stredisko Vysoká

Cena platí pre osobu/pobyt v plne obsadenej dvojlôžkovej izbe.

CAROVNÝ VÍKEND
02.01.2022 – 14.04.2022
19.04.2022 – 02.05.2022 2 noci 

Dospelá osoba na lôžku 99,00 €

RELAXACNÝ POBYT
02.01.2022 – 14.04.2022
19.04.2022 – 02.05.2022 3 noci 

Dospelá osoba na lôžku 129,00 €

❯ rezervácia lístkov na loď (sezóna 
od marca) – za poplatok*

❯ zabezpečenie lístkov do divadla 
– za poplatok*

❯pešia prehliadka po centre mesta 
so sprievodcom – za poplatok*

❯vyhliadková jazda vláčikom
“Prešporáčikom“ (hradný okruh) 
– za poplatok*

Zalyžujte si v nádhernom prostredí Pienin,
ktoré poskytujú okrem lyžovačky aj množstvo
iných zimných aktivít. Pri prevýšení 280 m
je k dispozícii 5 lyžiarskych vlekov (dĺžka
120, 250, 2x400 a 100 m), ktoré obsluhujú
zjazdovky rôznych náročností o celkovej
dĺžke 2,2 km. 

❯umelo zasnežované a osvetlené svahy len 20 km
od hotela SOREA ĽUBOVŇA

❯krásny výhľad a gastronomické služby na svahu
❯ skiservis, požičovňa lyží a snowboardov, škola

lyžovania a škola snowboardingu

,
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/dovolenka_na_svk

/SOREA.dovolenka.na.Slovensku

www.sorea.sk

Klub KARTA
Staňte sa členom vernostného programu Klub SOREA! 

Vernostným programom odmeňujeme všetkých, ktorí využívajú naše služby! 
Vďaka SOREA vernostnému programu máte možnosť využívania zliav, 

výhod a služieb v sieti hotelov a cestovnej kancelárii SOREA ako sú:

S nami vás nuda trápiť 
nemusí, využite skvelé

ZĽAVY
a BONUSY!

SOREA, spol. s r. o.
Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava

Riaditeľstvo
tel. +421 2 5023 9173, fax +421 2 5556 5806, marketing@sorea.sk

CK SOREA
tel. +421 2 5542 2332, +421 2 5542 4296, obchod@sorea.sk

- z pultového cenníka ubytovania
- z pobytového cenníka
- z cien produktových balíkov SOREA
- z cien akciových pobytov (pokiaľ nie je stanovené inak)

- na vstup do BOWLING centra v hoteli SOREA HUTNÍK

- na vstup do AQUA Relax centra v hoteli SOREA TITRIS
- na vstup do Wellness URANIA v hoteli SOREA URÁN
- na vstup do centra WELLNESS SVET REGENERÁCIE A ODDYCHU v hoteli SOREA TRIGAN
- na vstup do centra WELLNESS EUPHORIA v hoteli SOREA SNP
- na vstup do krytého bazénu s termálnou vodou v hoteli SOREA MÁJ 

30%

5%

5%

5%

20%

Ďalšie BONUSY pre členov Klub SOREA
Držiteľ karty Klub SOREA môže využiť nasledovné zľavy 

v hoteli *** Zámok Topoľčianky:

- z pultoveho cenníka ubytovania (1 noc)
- z cien akciových pobytov,
- z cien pobytových balikov,
- z cien zo vstupného do muzeálnej expozície Zámku Topoľčianky,
- z konzumácie v Zámockej reštaurácii (mimo svadieb, osláv, firemných akcií a pod.)

Pre všetkých klientov Klub SOREA platia nasledovné zľavy 
v hoteli Flóra***, Trenčianske Teplice

(zľavu je nutné vopred nahlásiť pri rezervácii pobytu) 

- z pultového cenníka ubytovania,
- z cien akciových pobytov
- z cien pobytových balíkov,
- z cien zo vstupného do Wellness centra a saunového sveta
- z konzumácie v Kaviarni Festival a Reštaurácii FLÓRA (s výnimkou svadieb, osláv,

firemných akcií a pod.).

100%

30%

50%

POBYTOVÉ ZĽAVY pre klientov siete SOREA

- zľava z pobytu pre deti do 2,99 rokov bez nároku na ubytovacie a stravovacie služby
- zľava z ceny ubytovacích a stravovacích služieb pre 1 dieťa od 3 do 7,99 rokov 

na prístelke pri 2 plne platiacich dospelých osobách

- zľava pre deti do 14,99 rokov na prístelke

- zľava pre deti do 14,99 rokov na pevnom lôžku

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