
 
 

21.12. 2019 - 29.12.2019   
 

Počet nocí 

4 5 6 7 ďalšia noc 

Dospelá osoba na lôžku 292,00 € 365,00 € 438,00 € 511,00 € + 73,00 € 
Dospelá osoba na prístelke  240,00 € 300,00 € 360,00 € 420,00 € + 60,00 € 
Dieťa do 15 rokov na lôžku  208,00 € 260,00 € 312,00 € 364,00 € + 52,00 € 

Dieťa do 15 rokov na prístelke  156,00 € 195,00 € 234,00 € 273,00 € + 39,00 € 

 

29.12.2019 - 02.01.2020 
 

SILVESTROVSKÝ  POBYT 

4 noci 

Dospelá osoba na lôžku 392,00 € 

Dospelá osoba na prístelke 320,00 € 
Dieťa do 15 rokov na lôžku 278,00 € 

Dieťa do 15 rokov na prístelke 206,00 € 

 
Uvedené ceny sú vrátane príslušnej DPH. SOREA, spol. s r. o. si vyhradzuje právo zmeny cien. 

                                                                                                                                                    
 

Cena za pobyt zahŕňa: 

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

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

 4x/5x/6x/7x 3 hod. vstup do AQUA Relax centra Zóny mix v prevádzkových hodinách 

 4x/5x/6x/7x jeden nápoj ku večeri ( okrem deti do 3 rokov ) 

 ďalšia jedna noc s 1x vstupom do AQUA Relax centra + nápoj k večeri 

 24.12. Slávnostná servírovaná štedrá večera 

 31.12. Silvestrovské menu, tanečná zábava, silvestrovský program, vítanie Nového roka 

 ďalšie podujatia so sviatočnou tématikou 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 
 30% zľava na vstup do centra WELLNESS SVET REGENERÁCIE A ODDYCHU  v Hoteli SOREA *** TRIGAN , Štrbské Pleso 

30% zľava na vstup do Wellness URANIA v Hoteli *** SOREA URÁN, Tatranská Lomnica 
 30% zľava na vstup do hotelového bazénu s termálnou vodou v Hoteli *** SOREA MÁJ, Liptovský Ján 
 
 Príplatky: 
 Daň z ubytovania 1€/osoba/noc                Príplatok za neobsadené lôžko v dvojlôžkovej izbe 7€/za osobu a noc 
 Príplatok za apartmán 26,50€/noc            Príplatok za apartmán plus 33,20€/noc       
 
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 1 dieťa od 3 do 7,99 rokov pri ubytovaní na prístelke, 
               resp. na spoločnom lôžku pri 2 plne platiacich dospelých osobách. 


