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20.12. 2021- 29.12.2021 
 

Počet nocí 

4 5 6 ďalšia noc 

Dospelá osoba na lôžku 324,00 € 405,00 € 486,00 € + 81,00 € 

Dospelá osoba na prístelke 266,40 € 333,00 € 399,60 € + 66,60 € 

Dieťa do 15 rokov na lôžku 237,60 € 297,00 € 356,40 € + 59,40 € 

Dieťa do 15 rokov na prístelke 180,00 € 225,00 € 270,00 € + 45,00 € 

 

29.12.2021 - 02.01.2022 
 

SILVESTROVSKÝ  POBYT 

4 noci 

Dospelá osoba na lôžku 432,00 € 

Dospelá osoba na prístelke 352,80 € 
Dieťa do 15 rokov na lôžku 313,20 € 

Dieťa do 15 rokov na prístelke 234,00 € 
Uvedené ceny sú vrátane príslušnej DPH. SOREA, spol. s r. o. si vyhradzuje právo zmeny cien.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                 Cena za pobyt zahŕňa: 

❖ 4x / 5x / 6x ubytovanie v plne obsadenej dvojlôžkovej izbe  
❖ 4x / 5x / 6x polpenzia formou bufetového výberu *  
❖ neobmedzený vstup do AQUA Relax centra vo vyhradených hodinách*           
❖ 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* 
❖ jeden nealko nápoj ku každej večeri (okrem detí do 3 rokov) 

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

 

 *SOREA ,spol. s r.o. si vyhradzuje právo zmeny ceny, spôsobu stravovania, doplnkových služieb a bonusov 
súvisiace s platnými nariadením  ÚVZ SR (RÚVZ SR) v súvislosti s opatreniami proti šíreniu COVID -19 
 


