ŠTÁTNA ÚČELOVÁ DOTÁCIA 2019
Termín

Pobyt/ 6 nocí

28.04.-01.06.2019

199,00€

29.09.-14.12.2019



02.06.-29.06.2019
01.09.-28.09.2019

220,00€

30.06. – 31.08.2019

250,00€

Cena pre osobu/pobyt zahŕňa:
 6xubytovanie v plne obsadenej dvojlôžkovej izbe
 6x plná penzia (raňajky a večera formou bufetu)
 5x obed (výber trojchodového menu)
 x 1 hodinový vstup do AQUA Relax centra – Zóny I. (bazénová časť)

Bonusy:

30 % zľava na vstup do Wellness URANIA v Hoteli SOREA URÁN
30 % zľava na vstup do centra WELLNESS SVET REGENERÁCIE A ODDYCHU v Hoteli SOREA TRIGAN

20 % zľava na vstup do BOWLING centra v Hoteli SOREA HUTNÍK

30 % zľava na vstup do hotelového bazénu s termálnou vodou v Hoteli SOREA MÁJ



Príplatky:
príplatok za neobsadené lôžko 7,00 € / noc
príplatok za jednolôžkovú izbu 0,00 € / osoba / noc
príplatok za apartmán 26,50 € / izba / noc
príplatok za apartmán PLUS 33,20 € / izba / noc



Zľavy:
1 dieťa do 7,99 rokov na prístelke alebo spoločnom lôžku pri 2 ŠÚD klientoch v dvojlôžkovej izbe so
100 % zľavou z ceny pobytu s plnou penziou.
1 dieťa do 7,99 rokov pri ubytovaní v jednolôžkovej izbe s osobou ŠÚD so 100 % zľavou z ubytovania
s povinným doplatkom za stravovanie podľa platného cenníka BK.

Pobyt začína v nedeľu večerou a končí v sobotu raňajkami.
Pobytu so štátnou účelovou dotáciou je možné zúčastniť sa len jeden krát počas príslušného roka.
Pobytu so štátnou účelovou dotáciou sa môže zúčastniť poberateľ starobného, predčasného starobného alebo výsluhového dôchodku,
ktorý nevykonáva činnosť zakladajúcu 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) a ods. 5
zákona
č. 544/2010 Z. z. Túto skutočnosť musia klienti potvrdiť podpísaním Čestného vyhlásenia, ktoré ako súčasť dotačného poukazu obdržia pri nástupe na
pobyt. Záujemca o pobyt so štátnou účelovou dotáciou môže vykonať rezerváciu priamo v príslušnom hoteli SOREA alebo v Hoteli Zámok
Topoľčianky.
Čerpanie dotácie MPSVR SR je zabezpečované prostredníctvom KOZ SR.

Ceny zahŕňajú príslušnú DPH.

