
 
 

21.12. 2020 - 29.12.2020  
 

4 noci 5 nocí 6 nocí 7 nocí 8 nocí 

Dospelá osoba na lôžku 306,00 € 382,50 € 459,00 € 535,50 € 612,00 € 
Dospelá osoba na prístelke  248,80 € 311,00 € 373,20 € 435,40 € 497,60 € 

Dieťa do 15 rokov na lôžku  220,20 € 275,25 € 330,30 € 385,35 € 440,40 € 

Dieťa do 15 rokov na prístelke  163,00 € 203,75 € 244,50 € 285,25 € 326,00 € 

 

29.12.2020 - 02.01.2021 
 

 

4 noci 

Dospelá osoba na lôžku 416,00 € 

Dospelá osoba na prístelke 336,80 € 

Dieťa do 15 rokov na lôžku 297,20 € 

Dieťa do 15 rokov na prístelke 218,00 € 
Uvedené ceny sú vrátane príslušnej DPH. SOREA, spol. s r. o. si vyhradzuje právo zmeny cien.                                                                                                                                                    

Cena za pobyt zahŕňa: 

• 4x/5x/6x/7x/8x ubytovanie v plne obsadenej dvojlôžkovej izbe  

• 4x/5x/6x/7x/8x polpenzia formou bufetového výberu              

• 4x/5x/6x/7x/8x časovo neobmedzený vstup do AQUA Relax centra – zóna MIX 

• 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 pobytu 
 
Bonusy:  
 40% zľava na vstup do AQUA Relax centra priamo v hoteli 
 20% zľava do BOWLING centra v Hoteli ***/** SOREA HUTNÍK I./II., Tatranské Matliare 
 30% zľava na vstup do centra WELLNESS SVET REGENERÁCIE A ODDYCHU  v Hoteli  *** SOREA TRIGAN , Štrbské Pleso 

 30% zľava na vstup do centra Wellness URANIA v Hoteli *** SOREA URÁN, Tatranská Lomnica 
 30% zľava na vstup do hotelového bazénu s termálnou vodou v Hoteli *** SOREA MÁJ, Liptovský Ján 

 30% zľava na vstup do centra WELLNESS EUPHORIA v Hoteli *** SOREA SNP, Demänovská Dolina 
 
 Príplatky: 
 Daň z ubytovania 1,50€/osoba/noc               Príplatok za neobsadené lôžko v dvojlôžkovej izbe  7,00 €/za osobu a noc 
 Príplatok za apartmán 26,50€/noc                 Príplatok za apartmán plus 33,20€/noc       
 

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 pri 2 plne platiacich dospelých osobách. 

 
Vernostná zľava 5% pre stálych klientov a držiteľov klubovej karty SOREA. 

 


