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kongresy
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SOREA spol. s.r.o.
Odborárske námestie 3
815 70 Bratislava
www.sorea.sk
RIADITEĽSTVO:
tel.: +421/2/502 39 173
fax: +421/2/555 65 806
e-mail: marketing@sorea.sk
PREDAJNÉ STREDISKO - CESTOVNÁ KANCELÁRIA
tel.: +421/2/554 25 856, 554 22 332
fax: +421/2/554 25 853
e-mail: obchod@sorea.sk

semináre
recepcie
konferencie
športové hry
pracovné stretnutia
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Hotel★★★ SOREA
REGIA

Hotel *** SOREA REGIA sa nachádza v hlavnom meste
Slovenskej republiky v Bratislave. Je situovaný v malebnom
prostredí bratislavského Hradného vrchu, obklopený
príjemným a tichým prostredím plným zelene a v blízkosti
nábrežia rieky Dunaj.

Kráľovské údolie 6, 811 02 Bratislava
Tel.: +421 / 02/ 32 112 870, 32 112 873
Fax: +421 / 02/32 112 871
E-mail: recepciarga@sorea.sk, marketingrga@sorea.sk

z Bratislavského alebo Viedenského letiska. Prosíme vás, aby
ste nás vopred informovali o zabezpečení odvozu.
• parkovisko strážené kamerovým a rampovým systémom,
kapacita 50 miest
• pre hotelových hostí zabezpečujeme za poplatok služby
práčovne tj. pranie a žehlenie prádla

UBYTOVACIE SLUŽBY
klimatizovaný hotel po komplexnej rekonštrukcii (zahájenie
prevádzky v máji 2010). Ubytovacia kapacita je 137 pevných
lôžok, 84 prísteliek v 62 izbách a 8 apartmánoch. Hotel je plne
klimatizovaný.

KONGRESOVÉ SLUŽBY

Štruktúra a kategórie izieb:

• izby typu BUSINESS, izby typu STANDARD, apartmány
BUSINESS, apartmány STANDARD

Vybavenosť izieb:

• každá izba je vybavená vlastným sociálnym zariadením
(samostatná kúpeľňa so sprchovacím kútom a oddelené WC),
balkónom, TV, SAT, telefónom
• apartmány a všetky izby sú vybavené minibarom
• hotel disponuje tromi bezbariérovými izbami
• bezplatné internetové pripojenie WIFI

• salónik KM I. a KM II.
• letná terasa na I. poschodí 50 miest
• hotelový bar

• slovenský večer / menu slovenskej kuchyne, ľudová hudba /
priamo v hoteli
• grilovanie na terase / studený a nápojový bufet / v prípade
želania klienta s hudobnou produkciou
• spoločenský večer spojený s hudbou - husacie hody spojené s
kultúrnym programom v hoteli
• zabezpečenie leteniek, cestovných lístkov
• zabezpečenie vstupeniek na kultúrne a športové podujatia,
konané v Bratislave
• sprievodcu po historickom centre Bratislavy, okružná jazda
hlavným mestom Slovenskej republiky
• zabezpečenie pobytov v soľnej jaskyni v Bratislave
• zabezpečenie autobusovej prepravy pre skupinu nad 10 osôb
• prehliadka Malokarpatským okruhom / návšteva pivníc v
Malých Karpatoch
• návšteva hradov Devín, Červený Kameň so zabezpečením
sprievodcov priamo na mieste v požadovanej jazykovej mutácii
• zabezpečenie večere v Limbachu - Koliba / typická slovenská
reštaurácia /
• husacie hody v Slovenskom a Chorvátskom Grobe
• autobusový zájazd do jaskyne DRINY spojený so vstupným a
sprievodcom
• návšteva výrobne keramiky v Modre " Majolika "
• zabezpečenie kultúrneho večera na lodi / objednanie celej
kapacity lode s kultúrnym programom a občerstvením /
• športovo relaxačné centrum
• TAXI service - na vaše požiadanie vám zabezpečíme odvoz

Počet izieb

Business izby dvojlôžkové s prístelkou

62

Apartmán

8

GASTRONOMICKÉ SLUŽBY
Gastronomické služby poskytuje hotelová reštaurácia
s kapacitou 200 miest
moderná gastronómia
pestrá ponuka a la carte
jedlá regionálnej kuchyne
široká ponuka lahodných vín a nápojov
možnosť vychutnať si certifikovanú značku kávy FILICORI
ZECCHINI
• nefajčiarske prostredie
• možnosť usporiadania večierkov, rautov, svadieb,
spoločenských podujatí a firemných akcií
• salónik HUBERT s kapacitou 30 miest (možnosť sedenia vonku
na terase pre 50 osôb)

Ponuka technického vybavenia rokovacích priestorov:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Pevné lôžka celkom: 137
Prístelky celkom: 84
Typ izby

K dispozícii sú Vám:
- kongresová sála
- reštaurácie
- 3 salóniky: Salónik KM I 1. poschodie, Salónik KM II 2.
poschodie, Salónik HUBERT

•
•
•
•
•

Hotel SOREA Regia v Bratislave je vďaka svojej polohe v
blízkosti historického centra a kongresového centra INCHEBA
ideálny na organizovanie konferencií, seminárov a rôznych
spoločenských, pracovných a súkromných akcií. Spoločenské a
rokovacie priestory hotela sú vybavené prezentačnou technikou,
ozvučením a vhodné aj na usporiadanie rozsiahlejších
gastronomických podujatí, rautov, banketov, recepcií, pracovných
obedov, plesov, svadieb, stužkových slávností, osláv významných
životných jubileí alebo firemných osláv.

PLATOBNÉ KARTY: Maestro, Master Card, Visa, American
Express, Diners Club.

Salónik Salónik
Salónik
KM I
KM II
HUBERT
1.posch. 2.posch.

U sedenie

-

-

40

30

25

T sedenie

-

-

-

-

-

E sedenie

-

-

-

-

-

O sedenie

-

-

-

-

-

I sedenie

-

-

-

-

-

kino sedenie

250

200

40

30

30

radové sedenie

200

-

-

30

-

-

-

-

-

-

200

-

30

20

20

-

-

-

-

-

stromček s.
školské s.

2

Sedenie v školiacich miestnostiach radi prispôsobíme Vašim
požiadavkám.

Usporiadanie a kapacita kongresových miestností
Kongreso Reštaurácia
vá sála

reštauračné s.

Flipchart + papier + fixky
Dataprojektor + laserové ukazovadlo
Plátno prenosné
Plátno pevné
Ozvučenie
Mikrofón pevný
Mikrofón mobilný
Veža
LCD TV
Magnetická tabuľa
DVD - prehrávač
Pódium malé
Pódium veľké
Rečnícky pult - neozvučený
Tlmočnícka kabínka
Staničky
Dataprojektor s PC
Kvetinová výzdoba podľa požiadaviek
Kopírovanie, faxovanie
Laminovanie

TOP SLUŽBA HOTELA: komplexná organizácia kongresov
s prekladateľskými kabínami s možnosťou tlmočenia do 6
svetových jazykov.

3
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Hotel★★★ SOREA
SĹŇAVA

Hotel SOREA Sĺňava sa nachádza v tichom a kľudnom
prostredí svetoznámeho kúpeľného mesta Piešťany,
preslávenom vďaka blahodárnym účinkom termálnej vody
a bahna, kde sa už desiatky rokov úspešne liečia choroby
pohybového aparátu.

Hlboká 47, 921 01 Piešťany
Tel.: +421 / 033 / 79 80 111
Fax: +421 / 033 / 77 25 371
E-mail: slnava@sorea.sk

• fantastické možnosti na bicyklovanie a in-line korčuľovanie
(okolo vodnej nádrže Sĺňava)

UBYTOVACIE SLUŽBY
Hotel prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. Celková kapacita hotela
je 248 pevných lôžok a 28 prísteliek v 119 izbách a 6 apartmánoch.

Na požiadanie hotel zabezpečí sprievodné akcie: brušné tanečnice, klaviristu, ľudovú hudbu, grill party, disco, cimbalovú hudbu,
torta (s logom), pečené prasa, ochutnávky vín, coffe-breaky a pod.

Štruktúra a kategórie izieb:

• Business izby - kompletne zrekonštruované 119/2 z toho 2/1
business bezbariérové s možnosťou prístelky, 19/2 s možnosťou prístelky, 6 x 2 apartmán s možnosťou prístelky

KONGRESOVÉ SLUŽBY

Vybavenosť izieb:

• každá izba je vybavená vlastným sociálnym zariadením (samostatná kúpeľňa so sprchovacím kútom a oddelené WC),
balkónom, TV, SAT, rádiom + telefónom
• apartmány sú vybavené mini-chladničkou
• hotel disponuje dvomi bezbariérovými izbami typu business
• hotelové krídlo typu business disponuje dvomi bezbariérovými
sociálnymi zariadeniami na 1. až 5. poschodí
• izby typu business s možnosťou bezplatného internetového
pripojenia (ostatným hosťom je k dispozícii bezplatné WiFi
pripojenie v kaviarni a spoločenských priestoroch hotela)

•
•
•
•
•

Business izby dvojlôžkové

• krytý plavecký bazén 25 x 12 m
• fitness-centrum s cca 25 posilňovacími strojmi s profesionálnymi trénermi
• fínska sauna s kapacitou 16 osôb
• vonkajší bazén s ležadlami a ohrievanou vodou v letných
mesiacoch (dĺžka cca 7 m)
• poskytovanie relaxačných procedúr: klasická masáž , podvodná
masáž, čokoládová masáž, medová masáž, vakuová masáž –
baňkovanie, akupresúrna masáž chrbtice, reflexná masáž
chodidiel, perličkový kúpeľ, parafínový, rašelinový a
duotermický zábal
• kadernícky salón, nechtové šúdio, kozmetika, koloristické
a vizážisitické služby
• požičovňa cestných bicyklov a športových potrieb
• stolný tenis, biliard, minigolfové ihrisko, maxišach, ruské kolky,
badminton
• v letných mesiacoch 1 x do týždňa garden party s grilovačkou
a živou hudbou
• parkovisko pri hoteli

Počet izieb
98/2

Business izby dvojlôžkové s prístelkou

19/2 + 1

Apartmán

6/2 + 1

Business izby bezbariérové

2/1 + 1

v blízkosti hotela:
• tenisové kurty a volejbalové ihrisko cca 80 m
• zimný štadión cca 80 m
• squashová hala cca 50 m
• špičkové bowlingové centrum cca 60 m
• motokáry cca 500 m
• vodné lyžovanie cca 3 km

GASTRONOMICKÉ SLUŽBY
Gastronomické služby poskytuje hotelová reštaurácia
s kapacitou 240 miest (s možnosťou prepojenia s reštauráciou B
je kapacita až 600 miest)
• pestrá ponuka a la carte, možnosi polpenzie a plnej penzie
• raňajky formou bohatých bufetových stolov (teplé, studené
a nápojové bufetové stoly)
• obedy s výberom zo 4 jedál (polievka, hlavné jedlo, dezert)
• večere s výberom zo 4 jedál (šalátové bufetové stoly, studené
predjedlo, polievka, hlavné jedlo, dezert)

Ponuka technického vybavenia rokovacích priestorov:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Pevné lôžka celkom: 248
Prístelky celkom: 28
Typ izby

možnosť vegetariánskej stravy
hotelová kaviareň s kapacitou 60 miest
letná terasa, bezplatný internet, bezplatné WiFi pripojenie
letný bar (fit-bar) – len v letných mesiacoch
možnosť grilovania podľa aktuálnej ponuky

K dispozícii sú Vám:
- kongresová sála
- 1 menšia kongresová miestnosť
- 3 salóniky: Salónik Štefánik, Salónik Trajan, Salónik Sĺňava

4

Hotel SOREA Sĺňava ponúka profesionálne služby v oblasti
organizovania medzinárodných kongresov, konferencií,
seminárov, školení, gastronomických podujatí, rautov, banketov,
recepcií, teambuildingov, plesov, workshopov, svadieb, firemných
večierkov, eventov, športových podujatí, firemných dní spojených
so športom a relaxom a mnoho rôznych spoločenských podujatí.
K dispozícii je 5 klimatizovaných kongresových a školiacich miestností:

Sedenie v školiacich miestnostiach radi prispôsobíme Vašim
požiadavkám.

Usporiadanie a kapacita kongresových miestností
KonfeKongreso renčná Salónik Salónik Salónik
vá sála B miestnos Trajan Štefánik Sĺňava
ť II.
U sedenie

210

50

25

25

25

T sedenie

120

50

16

16

16

E sedenie

320

-

-

-

-

O sedenie

140

40

28

28

24

I sedenie

-

25

16

16

16

kino sedenie

400

50

30

30

25

radové sedenie

260

50

25

25

20

stromček s.

200

-

-

-

-

školské s.

200

30

20

20

15

reštauračné s.

250

-

-

25

klimatizácia
meotar
internetové pripojenie
flipchart / papier / fixky
farebný televízor (63 cm) alebo LCD (103 cm)
dataprojektor
projekčné plátno
zatemnenie miestností
štandardné osvetlenie
CD prehrávač
DVD prehrávač
rečnícky pult
magnetická tabuľa
paravány
laserové ukazovadlo
ozvučenie (pevné a mobilné mikrofóny)
pódium veľké
pódium malé
základná kvetinová výzdoba
projekčný stolík na položenie prezentačnej techniky
kopírovanie
faxovanie
laminovanie

PLATOBNÉ KARTY: Maestro, Master Card, Visa, American
Express, Diners Club
TOP SLUŽBA HOTELA: ideálne priestory pre kongresy s kapacitou
do 400 osôb, bezbariérový hotel, liečebno-relaxačné procedúry

5
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Hotel★★★ SOREA
MÁJ
032 03 Liptovský Ján
Tel.: +421 / 044 / 52 08 100
Fax: +421 / 044 / 52 08 903
E-mail: maj@sorea.sk

Hotel SOREA Máj sa nachádza v prekrásnej scenérii
Národného parku Nízke Tatry pri vstupe do Jánskej doliny
v obci Liptovský Ján. Hotel má bohaté skúsenosti
s organizovaním firemných akcií, kongresov, seminárov,
kurzov, workshopov a prezentácií. Pridanou hodnotou
hotela je krytý bazén, ktorý využíva vodu z blízkeho
termálneho prameňa Rudolf s teplotou 29°C. Kapacita
hotela: 122 izieb / 193 osôb.

KONGRESOVÉ SLUŽBY

UBYTOVACIE SLUŽBY

K dispozícii sú Vám:
- kongresová sála
- priestory kaviarne a aperitívbaru
- 4 salóniky
- 1 salónik de Luxe

Kompletne zrekonštruovaný hotel SOREA Máj ponúka
ubytovanie v moderne zariadených jedno- a dvojlôžkových
izbách s možnosťou prístelky, rodinných izbách, apartmánoch a
izbách pre imobilných klientov, ktoré sú vybavené farebným TV
prijímačom so SAT programom, rádiom, telefónom, trezorom,
samostatným sociálnym zariadením, vaňou a balkónom.

V blízkosti kongresovej sály sa nachádza aperitívbar spolu s
kaviarňou – možnosť prepojenia, priestory sú rozdelené
pohyblivou stenou . K dispozícii je aj apartmán s veľkými
priestormi a letnou terasou ideálny pre menšie stretnutia a
posedenia do 30 ľudí. Apartmán má ideálne podmienky aj na
premietanie prezentácie a prípravu občerstvenia.

•
•
•
•

GASTRONOMICKÉ SLUŽBY
Raňajky sú podávané formou teplých a studených bufetových
stolov so širokou ponukou jedál a nápojov, obedy a večere pre
pobytových hostí sú servírované s možnosťou výberu z 3 až 5
hlavných jedál vrátane vegetariánskeho menu. Hoteloví hostia
môžu využiť aj služby aperitív baru alebo bistra, ktoré ponúkajú
široký výber alkoholických, nealkoholických, teplých aj studených
nápojov a mliečnych koktejlov. Na usporiadanie gastronomických
akcií s väčším počtom účastníkov je vhodná kongresová sála,
menšie rodinné a firemné oslavy realizuje hotel v salónikoch.

Pre náročnejších klientov sú určené apartmány, ktoré tvoria 2
izby (spálňa a obývacia miestnosť) vybavené farebným TV,
rádiom, telefónom, trezorom, chladničkou a samostatným
sociálnym zariadením, vaňou a balkónom. Komfort a pohodlie
najvyššieho stupňa poskytuje dvojposchodový APARTMÁN DE
LUXE s vlastnou terasou na najvyššom poschodí hotela.

Ďalšie platené služby, ktoré poskytujeme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

flipchart / papier / fixky
stolový spätný projektor (meotar)
prenosný spätný projektor
pódiá
projekčné plátno
datavideoprojektor
kopírovacie služby (papier aj fólia)
videozáznam, audiozáznam
kvetinová výzdoba, aranžovanie priestorov
tlmočnícka technika, tlmočník
zmenáreň
ozvučenie (pevné aj mobilné ozvučovacie zariadenia, drôtové,
bezdrôtové a klopové mikrofóny)
• zapožičanie výpočtovej techniky (PC vrátane príslušenstva)
• autodoprava, prenájom áut
• telefónne, faxové služby a využitie telefónnej linky na internet

Usporiadanie a kapacita kongresových miestností

Pevné lôžka celkom: 193
Prístelky celkom: 109
Typ izby

Kongre- Salónik Salónik
de Luxe
sová sála
A

Počet izieb

Salónik
C

Salónik
D

Izba 1/2

20

U sedenie

48

33

-

36

12

Izba 1/2+1

32

T sedenie

30

24

-

24

-

Izba 1/1+1

49

E sedenie

68

-

-

-

-

Apartmán de Luxe

1

O sedenie

60

22

8x2

26

8

Rodinné izby (2+ 2p)

8

I sedenie

30 x 4

24

12 x 2

24

-

Bunka (2 prechodné izby)

4

kino sedenie

200

40

-

30

-

Bezbariérové izby

2

radové s.

180

-

-

-

-

stromček s.

100

-

-

-

-

školské s.

150

18

-

24

-

reštauračné s.

200

-

-

-

-

DOPLNKOVÉ SLUŽBY
Pre aktívne využitie voľného času je klientom k dispozícii:
• termálny hotelový bazén s teplotou 28°C (voda z termálneho
prameňa Rudolf)
• termálne kúpalisko so 4 bazénmi pri hoteli
• priestory pre plážový volejbal, minigolf
• sauna, klasické masáže, vírivá vaňa, relaxačný kúpeľ,
• fitness centrum
• biliard, stolný tenis
• parkovisko pred hotelom

6

Na požiadanie hotel zabezpečí posedenie pri ľudovej cimbalovej
hudbe, zábavný program, opekanie pri ohnisku.

písací stroj
základná kvetinová výzdoba
projekčný stolík na položenie prezentačnej techniky
prenájom hotelového sejfu

PLATOBNÉ KARTY: Maestro, Master Card, Visa, ZBK
TOP SLUŽBA HOTELA: krytý termálny bazén a termálne kúpalisko
v letných mesiacoch.

Základné technické vybavenie rokovacích priestorov:
•
•
•
•
•

farebný televízor (63 cm)
zatemnenie miestností
štandardné osvetlenie
CD prehrávač
rečnícky pult

7
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Hotel★★★ SOREA
SNP
032 51 Demänovská Dolina
Tel.: +421 / 044 / 55 91 661-3
Fax: +421 / 044 / 55 91 664
E-mail: snp@sorea.sk

Hotel SOREA SNP je situovaný v najnavštevovanejšej
lokalite Nízkych Tatier, v tichom prostredí Demänovskej
Doliny. Vďaka komornej atmosfére interiéru hotela, je
ideálny pre organizovanie školení a firemných akcií
menšieho rozsahu. Celková ubytovacia kapacita: 132 izieb
/ 246 osôb.

Priestranná a moderne zariadená hotelová kaviareň je
oddelená pohyblivou stenou od konferenčnej miestnosti. Tu je
možné pripraviť občerstvenie pre účastníkov školení a seminárov,
ideálna je aj na posedenia a stretnutia. Kapacita je 150 miest.
Hotelový salónik s kapacitou 20 osôb je ideálny na menšie
stretnutia.

UBYTOVACIE SLUŽBY
Kompletne zrekonštruovaný hotel SOREA SNP ponúka
ubytovanie v moderne a pohodlne zariadených jedno- a
dvojlôžkových izbách, rodinných izbách a apartmánoch, ktoré sú
vybavené WC s kúpeľňou, farebným TV prijímačom so SAT
programom, rádiom, telefónom a väčšina izieb má aj balkón.

Pevné lôžka celkom: 246
Prístelky celkom: 39
Typ izby
Izba 1/2

Počet izieb
101

Izba 1/2+1

5

Izba 1/1+ 1

18

Apartmán (2+ 2p)

4

Rodinné izby (2+ 2p)

4

Ďalšie platené služby

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pre aktívne využitie voľného času je klientom k dispozícii:
•••••-

suchá sauna, masáže ( medová ),
stolný tenis, biliard,
požičovňa a úschovňa lyží,
grilovanie na terase
parkovisko pred hotelom

Usporiadanie a kapacita konferenčnej miestnosti
(6,5 m x 16,3 m)

Na požiadanie hotel zabezpečí posedenie pri cimbalovej hudbe,
zábavný program opekanie pri ohnisku.

GASTRONOMICKÉ SLUŽBY
V rámci stravovacích služieb môžu hostia využívať príjemnú
presklenú hotelovú reštauráciu na prízemí. Raňajky sú podávané
formou teplých a studených bufetových stolov so širokou
ponukou jedál a nápojov, obedy a večere pre pobytových hostí sú
servírované s možnosťou výberu z 3 až 5 jedál vrátane
vegetariánskeho menu. K dispozícii je denný bar so širokou
ponukou nápojov a priestranná hotelová kaviareň.

U sedenie

66

T sedenie

60

E sedenie

68

O sedenie

40

I sedenie

60

kino sedenie

120

radové sedenie

60

školské sedenie

60

(* služby sa zabezpečujú dodávateľsky, preto je v prípade záujmu
potrebné informovať hotel aspoň dva týždne vopred)
PLATOBNÉ KARTY: Maestro, Master Card, Visa, American
Express, ZBK, ELIOT, VISA ELECTRON
TOP SLUŽBA HOTELA:
• jedinečná medová masáž
• neobmedzený vstup do bazénov s termálnou vodou
v Liptovskom Jáne
• 30% zľava do AQUA RELAX centra v hoteli SOREA TITRIS Odborár
• 15% zľava do Thermal parku Bešeňová
• 20% zľava na lanovú dráhu Tarzánia
• 10% zľava na požičovňu a servis lyží priamo v hoteli
• lyžiarska zjazdovka priamo pri hoteli
• vynikajúca kuchyňa

Hotel zabezpečí základné technické vybavenie a služby,
ozvučenie, tlmočnícka a prezentačná technika sú k dispozícii
dodávateľsky, možnosť pripojenia na internet a kancelárske služby
(faxovanie, kopírovanie), zapožičanie výpočtovej techniky.

Základné technické vybavenie rokovacích priestorov:

KONGRESOVÉ SLUŽBY
K dispozícií Vám je:
- konferenčná miestnosť
- hotelová kaviareň
- salónik

8

•
•
•
•
•
•
•

telefónne, faxové služby a využitie telefónnej linky na internet
datavideoprojektor*
kopírovacie služby (papier)
videozáznam, audiozáznam*
kvetinová výzdoba, aranžovanie priestorov*
tlmočnícka technika, tlmočník*
prenájom hotelového sejfu
zmenáreň
zapožičanie výpočtovej techniky (PC vrátane príslušenstva)*
doplnkové príslušenstvo pre spätný projektor
autodoprava, prenájom áut

flipchart / papier / fixky
LCD televízor
DVD prehrávač
projekčné plátno
zatemnenie miestností
štandardné osvetlenie
projekčný stolík na položenie prezentačnej techniky

9
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Hotel★★★ SOREA
BANÍK
059 85 Štrbské Pleso
Tel.: +421 / 052 / 44 92 541-5
Fax: +421 / 052 / 44 92 124
E-mail: banik@sorea.sk

Hotel SOREA Baník je atraktívny vďaka svojej polohe
na brehu nového Štrbského plesa, ležiacom vo výške 1 340 m.
Okrem rodinnej dovolenky, ktorá je pre tento hotel
typickým produktom je orientácia hotela zameraná aj na
kongresovú turistiku. Prednosťou hotela sú kongresové
priestory s priamym výhľadom na Vysoké Tatry. Maximálna
ubytovacia kapacita hotela je 98 izieb / 182 osôb.

KONGRESOVÉ SLUŽBY

UBYTOVACIE SLUŽBY

K dispozícii sú Vám:
- kongresová sála
- 1 salónik
- priestory nočného baru

K dispozícii sú pohodlne zariadené jednoposteľové izby a
dvojposteľové izby s možnosťou prístelky, rodinné izby,
apartmány ako aj bezbariérové izby určené pre handicapovaných
klientov. Izby sú vybavené kúpeľňou so sprchovacím kútom resp.
vaňou, WC, telefónom, rádiom, farebným TV prijímačom so SAT
programom a trezorom.

Hotel zabezpečuje komplexnú organizáciu firemných a
spoločenských podujatí. Nočný bar sa nachádza priestorovo
hneď vedľa kongresovej miestnosti – je možné ich prepojenie.

Pevné lôžka celkom: 182
Prístelky celkom: 98
Typ izby

Počet izieb

Izba 1/2 + 1

65

Izba 1/1

14

Apartmán (2+1p)

5

Rodinné izby

8

Bezbariérové izby

6

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Základné technické vybavenie rokovacích priestorov:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pre aktívne využitie voľného času je klientom k dispozícii:
• suchá sauna s možnosťou pridania eukalyptových prísad
• klasické masáže a masáž tváre
• Relaxcentrum: regeneračné procedúry (podvodná masáž,
perličkový kúpeľ, hydromasáž)
• fitnesscentrum a solárium
• stolný tenis, biliard, tenisový kurt
• prírodná ľadová plocha v zimnej sezóne
• spoločenské programy, posedenia pri ľudovej hudbe, diskotéky,
karaoke show
• požičovňa športových potrieb
• parkovisko priamo pred hotelom

Sedenie v školiacich miestnostiach radi prispôsobíme Vašim
požiadavkám.

Usporiadanie a kapacita kongresových miestností
Kongresová
sála

Salónik

Nočný bar

U sedenie

68

18

30

T sedenie

40

17

25

O sedenie

36

20

20

I sedenie

40

16

20

kino sedenie

120

35

40

školské sedenie

70

30

30

reštauračné sedenie

80

24

30

flipchart / papier / fixky
LCD televízor
Projekčné plátno
Zatemnenie miestnosti
Dataprojektor
Štandardné osvetlenie
CD prehrávač
Základná kvetinová výzdoba
Mikrofóny bezdrôtové
Internetové WIFI pripojenie

PLATOBNÉ KARTY: Maestro, Master Card, Visa, American
Express, Diners Club.
TOP SLUŽBA HOTELA: v zime SKIBUS k lyžiarskym vlekom

GASTRONOMICKÉ SLUŽBY
Raňajky sú podávané formou teplých a studených bufetových
stolov, trojchodové obedy a večere (predjedlo, hlavné jedlo,
dezert) , sú servírované s možnosťou výberu z 4 až 5 jedál vrátane
vegetariánskeho menu.
• Reštaurácia - kapacita 200 miest
• Denný bar – kapacita 50 miest
• Nočný bar – kapacita 60 miest
Na každú akciu pripravujeme stravnú jednotku individuálne,
možnosť – raut, recepcia, občerstvenie.

10
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Hotel★★★ SOREA
TITRIS Odborár
059 60 Tatranská Lomnica
Tel.: +421 / 052 / 44 67 351-3
Fax: +421 / 052 / 44 67 581
E-mail: titris@sorea.sk

Hotel SOREA Titris je situovaný v tichom prostredí
Tatranskej Lomnice. Veľkým lákadlom pre klientov je
novovybudované AQUA RELAX centrum, ktoré sa
nachádza priamo v komplexe hotela. Komfortné
ubytovanie, nová kongresová miestnosť s výhľadom na
Lomnický štít, vodný a saunový svet sú atribúty, ktoré
začlenili hotel medzi najkvalitnejšíe vysokotatranské hotely.
Maximálna ubytovacia kapacita: 88 izieb / 172 osôb.

KONGRESOVÉ SLUŽBY

UBYTOVACIE SLUŽBY

K dispozícii sú Vám:
- kongresová sála
- „Šopa“

Hotel poskytuje ubytovanie v pohodlne zariadených
apartmánoch, jedno- a dvojlôžkových izbách s možnosťou
prístelky, ktoré sú vybavené vaňou / sprcha /, WC, telefónom, TV
SAT, rádiom, pripojením na internet. Súčasťou každej izby je
hotelový trezor – zdarma.

Hotel SOREA TITRIS Odborár svojou kapacitou do 200 osôb a
technickým vybavením zodpovedá tým najnáročnejším
požiadavkám. Podľa charakteru jednotlivých akcií usporiada hotel
stoly a sedenie v rôznych štýloch. Miestnosť je klimatizovaná a
nachádza sa v tesnej blízkosti AQUA RELAX centra a AQUA
BARu. Z kongresovej sály je jedinečný výhľad na Lomnický štít,
čo vytvára podujatiam výnimočnú atmosféru.

Pevné lôžka celkom: 172
Prístelky celkom: 25
Typ izby

Počet izieb

Izba 1/2

79

Izba 1/2+1

16

Izba 1/1+1

4 ( z toho 2 bezbariérové)

Apartmán (2+1p)

5

Rodinné izby (2+ 2p)

5

Základné technické vybavenie rokovacích priestorov:

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

•
•
•
•
•
•

Pre aktívne využitie voľného času je klientom k dispozícii:
• AQUA RELAX centrum – Vodný a saunový svet
(tobogán, vodný hríb, vodné chrliče, rekreačný bazén s protiprúdom, masážne sedenie so sedacou perličkou, chrbtové
masážne trysky, dnová hydromasážna tryska na masáž dolných
končatín, vzduchový gejzír, zrýchľovací kanál – vodný prúd
unášajúci kúpajúcich sa, ležadlová vzduchová jemno
bublinková masáž celého tela – perličkový kúpeľ, stenová
hydromasáž, suchá sauna, bylinková sauna, parná sauna,
ochladzovací bazénik, vírivá vaňa, ....)
•
•
•
•
•
•

GASTRONOMICKÉ SLUŽBY
Bohatý výber jedál medzinárodnej i národnej kuchyne ponúka
hotelová reštaurácia. Raňajky sú podávané formou teplých a
studených bufetových stolov, trojchodové obedy (predjedlo,
hlavné jedlo, dezert) sú servírované s možnosťou výberu
vegetariánskeho menu a bohaté bufetové večere. Príjemné
posedenie a širokú ponuku nápojov poskytuje aperitív bar a vínna
viecha „Šopa“. Spríjemnenie gastronomických zážitkov ponúka
aj ohnisko s novým murovaným krbom.

klasické masáže
tenisový kurt
biliard
ohnisko
parkovisko monitorované kamerovým systémom
diskotéky, spoločenské akcie, kultúrne a spoločenské
posedenia

Ďalšie platené služby:
•
•
•
•

U sedenie

100

T sedenie

60

O sedenie

70

I sedenie

60

kino sedenie

200

radové sedenie

60

školské sedenie

100-150

Flipchart s papierom
Dataprojektor
Ozvučovacia technika s mikrofónmi
Kancelárske služby

PLATOBNÉ KARTY: Maestro, Master Card, Visa, American
Express, Diners Club

Usporiadanie a kapacita konferenčnej miestnosti

reštauračné sedenie

12

Klimatizácia
Výdajný pult
Šatňa
Pódium
Laserové ukazovátko
Wifi aj kablové pripojenie

TOP SLUŽBA HOTELA: kongresový hotel predurčený na
usporiadanie seminárov, školení, team buildingov, konferencií a
kongresov, so širokou ponukou doplnkových služieb AQUA RELAX
centra

150

13
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Hotel★★★/★★ SOREA
HUTNÍK I./II.
059 53 Tatranské Matliare
Tel.: +421 / 052 / 44 67 446-9, 44 67 441-4
Fax: +421 / 052 / 44 67 341, 44 67 544
E-mail: hutnik@sorea.sk

UBYTOVACIE SLUŽBY

KONGRESOVÉ SLUŽBY
Hotel disponuje priestormi vhodnými na usporiadanie
konferencií, seminárov, školení a spoločenských podujatí.

Izby v budove Hotela SOREA Hutník I. sú kompletne
zrekonštruované a ponúkajú klientom komfortné a pohodlné
ubytovanie. Hotelový komplex poskytuje ubytovanie v
apartmánoch, v jedno- a dvojlôžkových izbách s možnosťou
prístelky, vybavených WC, sprchou, telefónom, TV prijímačom so
SAT programom a balkónom. Izby v budove Hotela SOREA
HUTNÍK II sú štandartne zariadené, s možnosťou prístelky,
vybavené WC, sprchou, telefónom, TV príjmačom so SAT
programom a balkónom

K dispozícii sú Vám:
• Salónik I. H 1
• Salónik zrkadlový H 2
• Spoločenská miestnosť H 1
• Spoločenská miestnosť H 2
• Školiaca miestnosť č.1 H 1
• Školiaca miestnosť č.2 H 1
• Školiaca miestnosť č.3 H 2

HUTNÍK I.
Pevné lôžka celkom: 252
Prístelky celkom: 88
Typ izby

GASTRONOMICKÉ SLUŽBY
Počet izieb

Usporiadanie a kapacita kongresových miestností
Školiaca
Školiaca
Školiaca
miestnosť č. 1 miestnosť č. 2 miestnosť č. 3
H1
H1
H2

Salónik I.
H1

Salónik
zrkadlový
H2

26

26

-

20

20

18

-

-

-

-

24

-

70

-

-

-

12

16

40

40

12

12

12

16

-

kino sedenie

180

180

50

50

50

24

-

radové sedenie

120

120

30

30

30

18

-

stromček sedenie

90

90

-

-

-

-

-

školské sedenie

130

130

40

40

40

30

-

reštauračné sedenie

90

90

-

-

-

24

-

Spoločenská
miestnosť
H1

Spoločenská
miestnosť
H2

U sedenie

80

80

26

26

T sedenie

60

60

20

12

E sedenie

120

150

8

O sedenie

70

I sedenie

Izba 1/2

28

Izba 1/2+1

60

Izba 1/1+1

4

Apartmán (2+2p)

4

Rodinné izby (2 x 1/2)
Izba 1/2 + 2

Gastronomické služby poskytujú 2 hotelové reštaurácie s
bohatou ponukou jedál a nápojov. Raňajky sú podávané formou
teplých a studených bufetových stolov, trojchodové obedy a
večere (predjedlo, hlavné jedlo, dezert) sú servírované s
možnosťou výberu z 4 až 5 jedál vrátane. Príjemné posedenie a
širokú ponuku nápojov poskytujú 2 denné bary.

HUTNÍK II.
Pevné lôžka celkom: 228
Prístelky celkom: 48
Typ izby

Hotel SOREA Hutník predstavuje dokonalé miesto
aktívneho oddychu a regenerácie. Hotelový komplex
kategórie *** / ** je situovaný v tichom a zelenom prostredí
Tatranských Matliarov s priamym výhľadom na Belianske
Tatry. Je ideálny pre organizovanie športových
teambuildingových akcií. Maximálna ubytovacia kapacita:
kategória *** 128 izieb / 252 osôb, kategória ** 114 izieb
/ 228 osôb.

Počet izieb

Izba 1/2

26

Izba 1/2+1

44

Apartmán (2+2p)

2

Rodinné izby

42

Technické vybavenie rokovacích priestorov:
•
•
•
•
•
•
•
•

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

14

Pre aktívne využitie voľného času je klientom k dispozícii:
• krytý hotelový bazén (voľný vstup do hotelového bazénu v
čase od 07:00 do 10:00 hod )
• suchá sauna (s možnosťou pridania eukalyptových prísad)
• masáže (celková masáž, čiastočná masáž krku a chrbta,
hydromasážna vaňa)
• fitnes centrum, solárium
• stolný tenis, biliard, minigolf so 16 dráhami
• BOWLING centrum, telocvičňa, volejbalové ihrisko
• kultúrne a spoločenské programy
• posedenia pri ľudovej hudbe, diskotéky
• opekanie pri ohnisku
• parkovisko pri hoteli

klimatizácia
TV + video
Meotar
Flipchart
Plátno
DVD
Tel./Internet – wifi pripojenie v hotelovej hale
Kancelárske služby

Dodávateľským spôsobom zabezpečíme:
• ozvučenie
• tlmočnícku techniku
• prezentačnú techniku

PLATOBNÉ KARTY: Maestro, Master Card, Visa, American
Express.

15

TOP SLUŽBA HOTELA: NOVÉ BOWLING centrum, vynikajúca
kuchyňa.
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Hotel★★ SOREA
ĽUBOVŇA
064 01 Stará Ľubovňa
Tel.: +421 / 052 / 43 21 751
Fax: +421 / 052 / 43 21 758
E-mail: lubovna@sorea.sk

KONGRESOVÉ SLUŽBY

UBYTOVACIE SLUŽBY

Pevné lôžka celkom: 531
Prístelky celkom: 237
Počet izieb

Izba 1/2

234

Izba 1/1

17

Apartmán

10

Rodinné izby

13

Základné technické vybavenie rokovacích priestorov:

K dispozícii sú Vám:
- Kongresová sála (bezbariérová, prízemie)
- Spoločenská miestnosť (bezbariérová, dostupná
1. poschodie)
- Salónik Ľubovnianka (bezbariérový, prízemie)
- Salónik Minerál (bezbariérový, prízemie)
- Salónik Probstner (bezbariérový, dostupný
1. poschodie)
- Salónik Vejmutovka (bezbariérový, dostupný
1.poschodie)
- Salónik Vysoká (bezbariérový, dostupný
1. poschodie)
- Modrý bar, Červený bar

Hotel poskytuje ubytovanie v pohodlne zariadených
apartmánoch, rodinných izbách, jedno- a dvojlôžkových izbách
s možnosťou prístelky, ktoré sú vybavené kúpeľňou, WC,
telefónom, rádiom, farebným TV prijímačom so SAT programom
a balkónom. Dostupnosť všetkých hotelových priestorov je
riešená bezbariérovo.

Typ izby

V malebnej doline Ľubovnianskych Kúpeľov, na
rozhraní Spišskej Magury a Levočských vrchov, len 7 km
od mesta Stará Ľubovňa, leží Hotel SOREA Ľubovňa.
Región sa preslávil vďaka výskytu množstva
minerálnych prameňov a patrí ku klimaticky najčistejším
oblastiam strednej Európy.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

výťahom,

výťahom,
výťahom,

Ďalšie služby:

výťahom,

•
•
•
•
•
•
•

DOPLNKOVÉ SLUŽBY
Pre aktívne využitie voľného času je klientom k dispozícii:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hotelový bazén
suchá sauna
masáže
perličkový kúpeľ, rašelinové zábaly
fitness centrum, solárium
stolný tenis, biliard
čitáreň
tenisový kurt, volejbalové ihrisko
kultúrne a spoločenské programy
požičovňa športových potrieb
parkovisko

Na požiadanie hotel zabezpečí opekanie pri ohnisku, zábavný
program, kultúrne a spoločenské programy., fakultatívne výlety.

spätný projektor
diaprojektor
data-video projektor
video, DVD, LCD TV, PC
ozvučenie + mikrofón stabilný
ďalší mikrofón stabilný
mikrofón bezdrôtový
flipchart
obsluha technikom

autobusová a mikrobusová doprava
goralská, country hudba a iná kapela
disco hudba a produkcia
kopírovanie
fax odoslaný a prijatý
internet
hotelový trezor

PLATOBNÉ KARTY: Maestro, Master Card, Visa, American
Express, Diners Club
TOP SLUŽBA HOTELA: široký výber kongresových a školiacich
miestností, vynikajúca kuchyňa a milý personál hotela, tiché
prostredie a nádherná príroda

Prenájom výstavných priestorov
Výstavný priestor
Hotel patrí vďaka ideálnej lokalizácii v horskom prostredí a
komplexnosti poskytovaných služieb k vyhľadávaným miestom
pre organizovanie kongresov, konferencií, seminárov, školení a
rôznych spoločenských, pracovných a súkromných akcii.
Dostupnosť všetkých hotelových priestorov je riešená
bezbariérovo a hotel ja prispôsobený pre poskytovanie služieb
imobilným hosťom.

GASTRONOMICKÉ SLUŽBY

poschodie

plocha m2

Recepcia – vstupná hala

prízemie

70 m2

Modrý bar hala

prízemie

38 m2

Modrý bar parket

prízemie

50 m2

Červený bar hala

1 posch.

35 m2

Salónik Ľubovnianka

prízemie

56 m2

Reštaurácia Ľubovnianka

prízemie

147 m2

Usporiadanie a kapacita kongresových miestností

Širokú ponuku jedál a nápojov poskytujú 2 hotelové
reštaurácie, príjemné posedenie a dobrú zábavu ponúkajú
3 denné bary a kaviareň.

Kongresová
sála

Spoločenská
miestnosť

Salónik
Ľubovnianka

Salónik
Minerál

Salónik
Probstner

Salónik
Vejmutovka

Salónik
Vysoká

U sedenie

40

120

30

-

-

-

-

T sedenie

50

70

31

25

55

18

25

E sedenie

120

150

-

-

-

-

-

O sedenie

40

50

-

25

-

-

-

I sedenie

42

60

28

20

50

16

20

kino sedenie

240

240

52

-

-

-

25

radové sedenie

120

150

-

-

-

-

-

stromček sedenie

100

100

18

-

-

-

-

školské sedenie

120

130

28

-

-

-

16

-

100

60

40

-

-

-

reštauračné sedenie

16

17
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Najväčšia sieť
hotelov
na Slovensku

18

13 hotelov v turisticky
najatraktívnejších
lokalitách

19

