
 

 

 

 

 

 

 

 

Cenník pobytov so ŠTÁTNOU ÚČELOVOU DOTÁCIOU 
v hoteli SOREA *** TRIGAN na rok 2019 

 
7.4. 28.4. 5.5. 12.5. 19.5. 26.5. 2.6. 9.6. 16.6. 23.6. 30.6. 7.7. 14.7. 21.7. 28.7. 4.8. 11.8. 

13.4. 4.5. 11.5. 18.5. 25.5. 1.6. 8.6. 15.6. 22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 

214 € 214 € 214 € 214 € 214 € 214 € 237 € 237 € 237 € 237 € 260 € 260 € 260 € 260 € 260 € 260 € 260 € 

                                  

18.8. 25.8. 1.9. 8.9. 15.9. 22.9. 29.9. 6.10. 13.10. 20.10. 27.10. 3.11. 10.11. 17.11. 24.11. 1.12. 8.12. 

24.8. 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. 28.9. 5.10. 12.10. 19.10. 26.10. 2.11. 9.11. 16.11. 23.11. 30.11. 7.12. 14.12. 

260 € 260 € 237 € 237 € 237 € 237 € 214 € 214 € 214 € 214 € 214 € 214 € 214 € 214 € 214 € 214 € 214 € 

 
Pre všetkých klientov ubytovaných v sieti SOREA platí: 

* 30 % zľava (zo základnej ceny) na vstup do krytého bazéna s termálnou vodou v Hoteli SOREA MÁJ alebo na termálne kúpalisko TERMAL raj 

* 30 % zľava (zo základnej ceny) na vstup do AQUA Relax centra v Hoteli SOREA TITRIS 

* 30 % zľava (zo základnej ceny) na vstup do centra WELLNESS SVET REGENERÁCIE A ODDYCHU v Hoteli SOREA TRIGAN 

* 30 % zľava (zo základnej ceny) na vstup do Wellness URANIA v Hoteli SOREA URÁN 

* 20 % zľava (zo základnej ceny) na vstup do BOWLING centra v Hoteli SOREA HUTNÍK 

 

Príplatky: 

Príplatok za neobsadené lôžko v dvojlôžkovej izbe: 7,00 € / noc / lôžko 

Príplatok za ubytovanie so zvieraťom: 10,00€/ noc od 04.05.2019 12,00€/ noc 

Daň za ubytovanie: 1,00€/ osoba/noc 
 

Čerpanie dotácie MPSVR SR na podporu rekondičných aktivít v súlade s § 6 ods.1 písm. b) zákona č. 544/2010 Z.z., je zabezpečované prostredníctvom 

KOZ SR. Pobytu so štátnou účelovou dotáciou sa môže zúčastniť občan SR, poberateľ starobného alebo predčasného starobného alebo výsluhového 

dôchodku, ktorý nevykonáva činnosť, zakladajúcu si 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) 

zákona č. 544/2010 Z.z. 

Túto skutočnosť musia klienti potvrdiť podpísaním Čestného vyhlásenia, ktoré ako súčasť dotačného poukazu obdržia pri nástupe v hoteli SOREA. Pobyt so 

štátnou účelovou dotáciou začína v nedeľu večerou a končí v sobotu raňajkami. Pobytu so štátnou účelovou dotáciou je možné zúčastniť sa len jedenkrát 

počas príslušného kalendárneho roka. 

 

Vernostná zľava sa nevzťahuje na pobyty so štátnou účelovou dotáciou! 

Spoločnosť SOREA si vyhradzuje právo na zmeny! 

 


