VERNOSTNÝ PROGRAM hotelovej spoločnosti SOREA
1. stupeň vernostného programu
Ak sa klient ubytuje v sieti hotelov SOREA po druhýkrát bude mu priznaná nasledujúca zľava:
5 % z pultového cenníka ubytovania
5 % z pobytového cenníka
5 % z cien produktových balíkov SOREA
5 % z cien akciových pobytov (pokiaľ nie je stanovené inak)
Ostatné zľavy na doplnkové služby:
- 20 % na vstup do BOWLING centra v hoteli SOREA HUTNÍK
- 30 % na vstup do AQUA Relax centra v hoteli SOREA TITRIS
- 30 % na vstup do Wellness URANIA v hoteli SOREA URÁN
- 30 % na vstup do centra WELLNESS SVET REGENERÁCIE A ODDYCHU
v hoteli SOREA TRIGAN
- 30 % na vstup do krytého bazénu s termálnou vodou v hoteli SOREA MÁJ alebo na
letné termálne kúpalisko TERMAL raj v areáli hotela SOREA MÁJ v Liptovskom Jáne
Na uplatnenie zľavy je nutná evidencia klienta vo vernostnom systéme SOREA, alebo pri
rezervácii klienta nahlásenie čísla KLUB karty SOREA, alebo pri rezervácii nahlásenie
a následné predloženie hotelového ubytovacieho preukazu z predchádzajúceho pobytu
v sieti hotelov SOREA.

2. stupeň vernostného programu
Od každého druhého pobytu a min. 6 prenocovaní z predchádzajúcich pobytov v sieti
hotelov SOREA bude klientovi priznaná nasledujúca zľava a bonusy vernostného systému:
5 % z pultového cenníka ubytovania
5 % z pobytového cenníka
5 % z cien produktových balíkov SOREA
5 % z cien akciových pobytov (pokiaľ nie je stanovené inak)
Ostatné zľavy na doplnkové služby:
- 20 % na vstup do BOWLING centra v hoteli SOREA HUTNÍK
- 30 % na vstup do AQUA Relax centra v hoteli SOREA TITRIS
- 30 % na vstup do Wellness URANIA v hoteli SOREA URÁN
- 30 % na vstup do centra WELLNESS SVET REGENERÁCIE A ODDYCHU
v hoteli SOREA TRIGAN
- 30 % na vstup do krytého bazénu s termálnou vodou v hoteli SOREA MÁJ alebo na
letné termálne kúpalisko TERMAL raj v areáli hotela SOREA MÁJ v Liptovskom Jáne
Na uplatnenie zľavy je nutná evidencia klienta vo vernostnom systéme SOREA, na overenie
počtu prenocovaní.
BONUSY:
Mali ste k nám veľmi skorý spoj ? Alebo chcete v deň odchodu ešte navštíviť naše wellness
centrum / hotelový bazén / kúpalisko? prípadne navštíviť zaujímavosti okolia ? Ako
vernému klientovi vám navyše ponúkame
‐ možnosť využitia skorý check-in od 12,00 hod. a neskorý check-out do 12,00 hod.
Podmienkou je voľná hotelová izba a vopred nahláseníe tejto služby na recepcii hotela.
Uvedený bonus platí na 1 izbu.
‐ pre deti PEXESO SOREA
- prednostné informovanie o novinkách a poskytovaných zľavách

3. stupeň vernostného programu
Od každého druhého pobytu a min. 10 prenocovaní z predchádzajúcich pobytov v sieti
hotelov SOREA bude klientovi priznaná nasledujúca zľava a bonusy vernostného systému:
5 % z pultového cenníka ubytovania
5 % z pobytového cenníka
5 % z cien produktových balíkov SOREA
5 % z cien akciových pobytov (pokiaľ nie je stanovené inak)
Ostatné zľavy na doplnkové služby:
- 20 % na vstup do BOWLING centra v hoteli SOREA HUTNÍK
- 30 % na vstup do AQUA Relax centra v hoteli SOREA TITRIS
- 30 % na vstup do Wellness URANIA v hoteli SOREA URÁN
- 30 % na vstup do centra WELLNESS SVET REGENERÁCIE A ODDYCHU
v hoteli SOREA TRIGAN
- 30 % na vstup do krytého bazénu s termálnou vodou v hoteli SOREA MÁJ alebo na
letné termálne kúpalisko TERMAL raj v areáli hotela SOREA MÁJ v Liptovskom Jáne
Na uplatnenie zľavy je nutná evidencia klienta vo vernostnom systéme SOREA, na overenie
počtu prenocovaní.
BONUSY:
Neočakávané udalosti vám zabránili k nástupu objednaného a zaplateného pobytu ?
NEVADÍ ! Ako vernému klientovi Vám ponúkame
- možnosť zmeny termínu pobytu bez stornopoplatku
- možnosť využitia skorý check-in od 12,00 hod. a neskorý check-out do 12,00 hod.
Podmienkou je voľná hotelová izba a vopred nahláseníe tejto služby na recepcii hotela.
Uvedený bonus platí na 1 izbu.
- COFFEE VOUCHER pre dospelú osobu
- prednostné informovanie o novinkách a poskytovaných zľavách
- 1 ks reklamného predmetu SOREA

4. stupeň vernostného programu
Od každého druhého pobytu a min. 14 prenocovaní z predchádzajúcich pobytov v sieti
hotelov SOREA bude klientovi priznaná nasledujúca zľava a bonusy vernostného systému:
10 % z pultového cenníka ubytovania
10 % z pobytového cenníka
5 % z cien produktových balíkov SOREA
5 % z cien akciových pobytov (pokiaľ nie je stanovené inak)
Ostatné zľavy na doplnkové služby:
- 20 % na vstup do BOWLING centra v hoteli SOREA HUTNÍK
- 30 % na vstup do AQUA Relax centra v hoteli SOREA TITRIS
- 30 % na vstup do Wellness URANIA v hoteli SOREA URÁN
- 30 % na vstup do centra WELLNESS SVET REGENERÁCIE A ODDYCHU
v hoteli SOREA TRIGAN
- 30 % na vstup do krytého bazénu s termálnou vodou v hoteli SOREA MÁJ alebo na
letné termálne kúpalisko TERMAL raj v areáli hotela SOREA MÁJ v Liptovskom Jáne
Na uplatnenie zľavy je nutná evidencia klienta vo vernostnom systéme SOREA, na overenie
počtu prenocovaní.
BONUSY:
- fľaša vína / misa ovocia na izbu
- voľný vstup sauny, morského kúpeľa, perličkového kúpeľa – podľa
podmienok hotela
- možnosť zmeny termínu pobytu bez stornopoplatku
‐ možnosť využitia skorý check-in od 12,00 hod. a neskorý check-out do 12,00 hod.
Podmienkou je voľná hotelová izba a vopred nahláseníe tejto služby na recepcii hotela.
Uvedený bonus platí na 1 izbu.
- COFFEE VOUCHER pre dospelú osobu
- prednostné informovanie o novinkách a poskytovaných zľavách
- 1 ks reklamného predmetu SOREA

PODMIENKY VERNOSTNÉHO PROGRAMU
hotelovej spoločnosti SOREA
Vernostná karta Klub SOREA je neprenosná a môže ju získať iba osoba, ktorá si o ňu
požiada, dovŕšila 18 rokov a dosiahla podmienky získania karty .
Bližšie informácie sa nachádzajú na wwww.sorea.sk v sekcii Klub SOREA.
Výhodu čerpania zľavy z ceny pobytu a bonusov podľa vernostného stupňa programu, je
možné využiť pri druhom a každom ďalšom pobyte v hotelovej sieti SOREA.
Zľava z ceny pobytu sa nevzťahuje na pobyty objednané prostredníctvom tretej strany
( firemné akcie, internetové portály, cestovné kancelárie, kongresy )
Uvedený vernostný bonus podľa stupňa programu je možné čerpať v danom kalendárnom
roku . Presun do vyššieho stupňa vernostného programu je automaticky po splnení podmienok
jeho získania.

Prajeme Vám krásne zážitky v hoteloch SOREA.

