
 

JARNÝ VÍKENDOVÝ RELAX vo dvojici 
od 200€ na 2 noci 

 

26.04. – 28.04. 2019 -> 200€   03.05. – 05.05. 2019 -> 206€ 
17.05. – 19.05.2019 -> 212€   24.05. – 26.05. 2019 -> 220€ 
31.05. – 02.06. 2019 - > 228€   07.06. – 09.06. 2019 -> 228€ 

14.06. – 16.06. 2019-> 228€ 
Uvedené ceny sú vrátane príslušnej DPH. SOREA, spol. s. r. o. si vyhradzuje právo zmeny cien 

 
Ceny za pobyt zahŕňa: 

 2x ubytovanie v plne obsadenej dvojlôžkovej izbe pre 2 osoby 
 2x polpenzia formou bufetového výberu pre 2 osoby 
 2x 2 hodinový vstup do AQUA Relax centra Zóna MIX pre 1 osobu 
 Zapožičanie županov počas pobytu 
 2x coffee voucher v aperitív bare pre 1 osobu 
 1x voucher na fľašu vína s tradíciou v aperitív bare pre 2 osoby 
 Parkovanie a WI-FI zdarma 

 
Bonusy: 

 40% zľava na vstup do AQUA Relax centra priamo v hoteli 
 20% zľava do BOWLING centra v Hoteli SOREA HUTNÍK  
 30% zľava na vstup do centra WELLNESS SVET REGENERÁCIE A ODDYCHU v Hoteli SOREA *** TRIGAN , Štrbské 

Pleso 
 30% zľava na vstup do hotelového bazénu s termálnou vodou v Hoteli *** SOREA MÁJ, Liptovský Ján 
 30% zľava na vstup do Wellness URANIA v Hoteli *** SOREA URÁN, Tatranská Lomnica  
 30% zľava na vstup do zábavného parku TRICKLANDIA v Starom Smokovci a v DOBREJ HRAČKE, Tatranskej  

Lomnici 
 10% zľava na prehliadku liehovarníctva a čokolatérie  NESTVILLE v Hniezdnom  
 50% zľava na vstup do expozície miniatúr MINI SLOVENSKO – AREÁL SLOVENSKÝCH KULTURNÝCH PAMIATOK 

v Liptovskom Jáne 
 Zvýhodnené vstupné na prehliadku Farmy Východná, Stanišovská jaskyňa, Liptovská galéria 

Príplatky: 
 Daň z ubytovania  1€/osoba/noc 
 Príplatok za apartmán 26,50€/noc 
 Príplatok za apartmán plus  33,20€/noc 
 Príplatok za vstupné do AQUA Relax centra pre dieťa 5€/vstup 

Zľava: 
 100% zľava z ceny pobytu pre dieťa do 2,99 roka bez nároku na ubytovacie a stravovacie služby  
 100% zľava z ceny ubytovacích a stravovacích služieb pre dieťa od 3 do 7,99 rokov pri ubytovaní na prístelke, 

resp. na spoločnom lôžku.  

 


