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Slovensko, aj napriek 

tomu, že je len malá krajina v 

srdci Európy, má územie 

bohaté na prírodné skvosty, 

najväčšie krasové územie v 

strednej Európe, unikátne 

pamiatky svetového 

dedičstva UNESCO, hrady, 

kaštiele, zámky, termálne 

pramene, ale aj najmenšie 

veľhory sveta Vysoké Tatry. 

Na malom území tu môžete 

nájsť takmer všetko od 

historických pamiatok, 

bohatej ľudovej kultúry a folklóru až po zábavu v rušných uličkách miest. A práve v 

najatraktívnejších lokalitách Slovenska – vo Vysokých a Nízkych Tatrách, na Spiši a v 

Bratislave – ponúka dokonalú harmóniu letnej dovolenky hotelová spoločnosť SOREA, ktorá 

získala v tomto roku od komisie expertov Brand Council prestížne ocenenie Slovak Business 

Superbrands 2017. 
 
Takmer všetky hotely SOREA sú ocenené certifikátom „Vstúpte s dieťaťom“  zariadenia 

priateľské k deťom a rodinám - detské zľavy až do výšky 100 %. 
 

Pre tento rok sme im pripravili okrem našich stálych bonusov , navyše aj bonusy s 

našimi obchodnými partnermi a to:  

    - 50 % zľava na vstup do expozície miniatúr slovenských kultúrnych pamiatok 

MINISLOVENSKO v Liptovskom Jáne v areáli Hotela SOREA ĎUMBIER ( pre klientov 

tohto hotela platí špeciálna cena 1,00 € na vstup ) 

   -  50 % zľava na vstup do Stanišovskej jaskyne pre hostí hotelov SOREA ĎUMBIER a 

MÁJ , 33 % zľava pre všetkých ostatných hostí siete SOREA 

   -  30 % zľava na vstup do zábavného parku trikov a ilúzií Tricklandia v Starom 

Smokovci  

   -  zvýhodnená cena pre klientov siete SOREA na prehliadku farmy Východná, s 

možnosťou ochutnávky syrov 

   -  50 % zľava na balík luxusných thajských masáží pre klientov hotela SOREA REGIA 

   -  a ďalšie zľavy a bonusy ako napr. na Ľubovniansky hrad a skanzen, na termálne kúpalisko 

Izabela a liečebné procedúry vo Vyšných Ružbachoch, zľava na vstup do expozície 

severného Spiša - Nestwille Park Hniezdne....a ostatné zľavy pre držiteľov regionálnych kariet 

Liptov Card a Tatry Card ( zdarma tatranské električky a železnice, horské poistenie )..  

 

 

Viac na www.ioz.sk, www.sorea.sk  

http://www.ioz.sk/
http://www.sorea.sk/

