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Termín 

Dospelá osoba   
na pevnom lôžku  

Dospelá osoba  
na prístelke 

Dieťa od 3 do 14,99 r.  
na pevnom lôžku  

Dieťa od 3 do 14,99 r.  
na prístelke 

01.07. – 01.09.2018 32,40 €    25,92 €    22,68 €     16,20 €  
Uvedená cena zahŕňa ubytovanie na 1 noc  s polpenziou pre 1 osobu v izbe obsadenej dvoma osobami.   

Ceny sú vrátane DPH. Cena platí pre pobyty s minimálnou dĺžkou 3 prenocovania (vrátane).  
                                                                                             Platí pre rezervácie od 12.06.2018.  

Na uvedený produkt neplatí vernostná zľava. 
 

 
 Cena pre 1 osobu/pobyt zahŕňa: 

• ubytovanie v plne obsadenej dvojlôžkovej izbe s polpenziou 
• 1 x za pobyt vstup do termálneho bazénu alebo na letné termálne kúpalisko TERMAL raj v Hoteli *** SOREA MÁJ, Lipt. Ján 
• bezplatne zapožičanie športových potrieb, Nordic walking palíc, stolný tenis, lopty 
• Wifi pripojenie na hotelových izbách aj v spoločenských priestoroch hotela 
• Liptov REGION CARD  v cene pobytu – zľavová karta až na 72 atrakcií v rámci regiónu LIPTOV s poistením na 

zásah horskej služby 
• Pamätníček  LIPTOVIEDKY  / nová rodinná hra / si deti vyzdvihnú v informačnom centre na Bielej Púti     
• Dobrodružstvo s Drakom  Demiánom (Drakopark na Chopku)  
• Zvýhodnená cena  vstupného na prehliadku Farmy Východná * 

              *nutná rezervácia vopred , viac info. na recepcii hotela 
• 33% zľava na vstup do Stanišovskej jaskyne v Liptovskom Jáne  
• 50 % zľava na vstup do expozície miniatúr MINI SLOVENSKO - AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH 

PAMIATOK v Liptovskom Jáne 
• Zvýhodnený vstup do expozícií Liptovskej galérie , Galéria Kolomana Sokola v Liptovskom Mikuláši a domu Jana 

Hálu vo Važci 
• 30 % zľava na vstup do zábavného parku TRICKLANDIA v Starom Smokovci** 

**Pre vstup do Tricklandie je nutná rezervácia vopred na stránke www.tricklandia.sk alebo telefonicky na čísle: +421 911 733 840. 
 
1 dieťa od 3 do 7,99 rokov pri ubytovaní na prístelke, resp. na spoločnom lôžku pri 2 plne platiacich dospelých osobách 
100 % zľava z ceny pobytu pre dieťa. 
Dieťa do 3 rokov 100 % zľava bez nároku na ubytovacie a stravovacie služby. 
 
SOREA spol .s.r.o. si vyhradzujem právo zmeny ceny.  

V prípade nižšieho počtu klientov na pobyte sa mení forma podávania večere z bufetovej  na 3- chodové menu s nápojom . 

 

 

 
 
                                                                                                                                                                   
 
 

 


