Vážený klient,
dovoľte touto cestou poďakovať Vám za prejavenú dôveru a Váš doterajší záujem o naše služby.
Spoločnosť SOREA už viac ako 25 rokov prevádzkuje hotely vo Vysokých a Nízkych Tatrách, na Spiši
a v Bratislave. Vaša spokojnosť, vernosť a spätná väzba na našu prácu nás postupne posúva vpred
a motivuje k neustálemu zlepšovaniu služieb v našich hoteloch. Z dôvodu vyjadrenia náležitej vďaky
sme pre vás, našich klientov, vytvorili vernostný program KLUB SOREA, do ktorého Vás srdečne pozývame.
Okrem klubovej karty SOREA sme pre Vás pripravili rôzne víkendové relaxačné pobyty, wellness a termál
pobyty, pobyty so špecializovaným programom doplnkových služieb, AQUA balíky, Last minute a First
moment akcie, o ktorých Vás priebežne informujeme na našej webovej stránke www.sorea.sk.
Atraktívne prostredie našich hotelov je vhodné na poznávacie výlety, turistiku a cykloturistiku, v zime
na lyžovanie a rôzne zimné športy.
Špeciálne pre seniorov dávame do pozornosti už tradičné a cenovo výhodné seniorské pobyty
a senior FIT pobyty obohatené masážami a inými lákavými doplnkovými službami.
Úspešný rozvoj a neustále zvyšovanie hodnoty značky ocenila aj Komisia expertov Brand Council
programu Slovak Superbrands, ktorá udelila hotelovej spoločnosti SOREA cenu Slovak Business Superbrands Award za rok 2017 a 2018. Dôležitým je aj vyhlásenie hotelov SOREA za Najlepšie ubytovacie
zariadenia na internetovom portáli www.ubytujsa.sk a v neposlednom rade i Ocenenia za vysoké
hodnotenie hostí od spoločnosti Booking.com. Hotely SOREA sú tiež ocenené aj certifikátom "Zariadenie
priateľské k deťom a rodinám" v rámci projektu "Vstúpte s dieťaťom".
Veríme, že klubová karta SOREA bude od dnešného dňa Vašim pravidelným sprievodcom na ceste
za oddychom v hoteloch spoločnosti SOREA.

❯ Nárok na zľavu si klient musí uplatniť ihneď pri rezervácii, resp. pred zakúpením pobytu či ubytovania.
Pri nesplnení tejto podmienky stráca klient nárok na zľavu, nie je možné ju poskytnúť spätne.
❯ Spoločnosť SOREA, spol. s r. o. si vyhradzuje právo zmeny podmienok vernostného systému!
Prajeme Vám príjemnú dovolenku na Slovensku!
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