
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                        
                                
 

Hotel *** SOREA TRIGAN 
 

V cene 7 dňového pobytu so ŠUD na 1 osobu je zahrnuté:  
6 x ubytovanie v plne obsadenej dvojlôžkovej izbe 

6 x raňajky (bufet), 5 x obed (výber z menu), 6 x večera (bufet) 
 

03.04. 24.04. 01.05. 08.05. 15.05. 22.05. 29.05. 05.06. 12.06. 19.06. 26.06. 03.07. 10.07. 17.07. 24.07. 31.07. 07.08. 

09.04. 30.04. 07.05. 14.05. 21.05. 28.05. 04.06. 11.06. 18.06. 25.06. 02.07. 09.07. 16.07. 23.07. 30.07. 06.08. 13.08. 

284€ 284€ 284€ 284€ 284€ 284€ 316 € 316 € 316 € 316 € 342 € 342 € 342 € 342 € 342 € 342 € 342 € 
                

14.08. 21.08. 28.08. 04.09. 11.09. 18.09. 25.09. 02.10. 09.10. 16.10. 23.10. 30.10. 06.11. 13.11. 20.11. 27.11. 04.12. 

20.08. 27.08. 03.09. 10.09. 17.09. 24.09. 01.10. 08.10. 15.10. 22.10. 29.10. 05.11. 12.11. 19.11. 26.11. 03.12. 10.12. 

342 € 342 € 316 € 316€ 316 € 316 € 316 € 284 € 284 € 284 € 284 € 284 € 284 € 284 € 284 € 284 € 284 € 

 

                                                    ZĽAVY                                                  PRÍPLATKY 
       1 dieťa do 7,99 rokov na prístelke alebo na spoločnom lôžku                  1,50 € / miestna daň / noc 
       pri 2 ŠUD klientoch v dvojlôžkovej izbe so 100% zľavou              15,00 € /noc /  ubytovanie so zvieraťom 
       z ceny pobytu s plnou penziou.                                                              

                

       30 % zľava (zo základnej ceny) na vstup do WELLNESS SVET      Vernostná zľava sa na pobyty so štátnou 
       REGENERÁCIE A ODDYCHU v hoteli SOREA TRIGAN                                     účelovou dotáciou nevzťahuje.                                                     
       30 % zľava (zo základnej ceny) na vstup do centra  
       Wellness URANIA v hoteli SOREA URÁN   
       30 % zľava (zo základnej ceny)na vstup do AQUA Relax v hoteli      BONUSY 
       SOREA TITRIS          
       30 %  zľava (zo základnej ceny) na vstup centra WELLNESS   zapožičanie trekingových palíc 
       EUPHORIA v Hoteli SOREA SNP      
       30% zľava (zo základnej ceny) na vstup do krytého bazéna   
       s termálnou vodou TERMAL raj v Hoteli SOREA MÁJ      
       20% zľava (zo základnej ceny) na vstup do BOWLING centra  
       v Hoteli SOREA HUTNÍK 
 

 
Hotel *** SOREA TRIGAN Štrbské Pleso – Vysoké Tatry 

www.sorea.sk   trigan@sorea.sk   Tel: 052/ 3211 850 

 
Čerpanie dotácie MPSVR SR na podporu rekondičných aktivít v súlade s § 6 ods. 1 písm. b) a ods. 5 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. Spoločnosť SOREA, spol., s r.o.  si vyhradzuje právo na zmeny.  

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

COVID-19. 

http://www.sorea.sk/
mailto:trigan@sorea.sk

