
Jarné slnko, lyže, hory, Veľká noc či sviatky jari. 
Veľká noc plná hier, zábavy a relaxu!  
Veľká noc je sviatkom prebúdzania sa prírody zo zimného spánku, ale i sviatkom hojnosti, 
kedy sa stoly prehýbajú pod zemiakovým šalátom, údenou šunkou, vajíčkami, koláčmi. 
K typickým veľkonočným zvykom patrí oblievanie vodou, maľovanie veľkonočných 
vajíčok, rozdávanie čokoládových zajačikov, kuriatok a tiež korbáče. Podľa pôvodných 
tradícií by mal byť veľkonočný korbáč ručne vyrobený z vŕbového prútia, spletený z ôsmich, 
dvanástich alebo až dvadsiatich štyroch prútov a ozdobený farebnými stužkami. Hodovanie 
mužov je sprevádzané koledami. Na situácii a rozmanitosti regionálnych tradícií záleží, či sa 
korbáčuje, polieva, či sa recitujú koledy a nakoniec spieva. Na strednom a západnom 
Slovensku je väčšinou zvykom korbáčovanie a na východe polievanie.   
Veľkonočný program v hoteloch SOREA sa tiež odvíja v závislosti od regiónu. Čím bližšie 
k Liptovu, Tatrám a Spišu, tým viac rozmanitostí a zvykov je ponúkaných hotelovým 
hosťom.  
Veľkonočná šibačka na Spiši v Hoteli SOREA ĽUBOVŇA je obohatená výrobou kraslíc, 
veľkonočných dekorácií, pletením výrobkov z prútia, ukážkami drotárstva, výstavou 
slovenskej fujary, folklórom, goralskou muzikou a tradíciami z regiónu. Pre deti je pripravený 
bohatý animačný program spojený s detskou diskotékou a maskotom SORINKOU. Pri hoteli 
nebude chýbať minifarma ovčej rodinky. Sviatočnú atmosféru doplní aj veľkonočná svätá 
omša priamo v hoteli . 
Ak sa chystáte do Vysokých Tatier, nezabudnite na lyže, snowboard, sánky. Hotely SOREA 
sú umiestnené v blízkosti TOP lyžiarskych stredísk v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom 
Plese.  
Program Hravá Veľká noc v Hoteli SOREA TRIGAN zavedie vaše ratolesti do domčeka 
u gazdinej, k zauzleným zvonom, na dobrodružstvo putovných sliepok, ovečkové šantenie, 
cestu na vajíčkový ostrov. Odhalia tajomstvo zajtrajška, bielosobotné blchy, vytvoria kúzelné 
kraslice a zahrajú sa na ľudovú nôtu. Rodičom spestrí pobyt relax v hotelovom centre 
WELLNESS SVET REGENERÁCIE A ODDYCHU a do tanca im zahrá ľudová hudba 
v rámci slovenského večera. 
Ako sa Bugs Bunny s poslami jari stretol a veľkonočným kuriérom stal? to sa dozvedia 
najmenší hostia v Hoteli SOREA TITRIS v Tatranskej Lomnici. Príbeh úsmevného zajaca 
bude pokračovať o tom, ako sa snažil vylúštiť farebné tajomstvo, na poľovačku vajec sa 
vydal, kraslice maľovať naučil, s vajcom na vandrovke stretol, s ovcami naháňal 
a s kuriatkami vytancoval. V šantení môžu deti pokračovať na 36-metrovom tobogane 
v AQUA Relax centre a rodičia oddychovať v rekreačnom bazéne a perličkovom kúpeli. 
Hudobný večer spestrí vystúpenie folklórneho súboru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sviatky jari pod Lomnickým štítom. Relax v perličkovej ležadlovej masáži s pohľadom na 
zjazdovku v Tatranskej Lomnici vám poskytne novučičké Wellness URANIA v Hoteli 
SOREA URÁN. V príjemnej atmosfére zrekonštruovaných priestorov hotela, po romantickej 
večeri pri sviečkach vás v lobby bare privíta hudba klávesov a spev. Detské tváre ožijú 
maľovaním a šikovné ruky vyzdobia veľkonočné vajíčka. 
Svetová Veľká noc a svetová šibi párty. Verili by ste, že v Tatranských Matliaroch, 
v tichom prostredí pod úpätím Lomnického štítu, objavia vaše deti v Hoteli SOREA HUTNÍK 
austrálsku poľovačku na vajíčka, francúzske sviatky čokolády, ruské kraslice, fínsky 
veľkonočný hon, švédsku vatru Veľkej noci, dánsky výstup o palici, svetové vajce alias 
„ruské rozbíjanie a švédske gúľanie“? Pre dospelých sú pripravení veľkonoční majstri, folklór 
i zábava a pre tých aktívnejších bazén, masáže, zábaly, morský kúpeľ, telocvičňa, turnaj 
v BOWLING centre. 
Veľkonočná lyžovačka a šibačka na liptovský spôsob. Zasnežené svahy Chopka a TOP 
lyžiarskeho strediska Jasná Nízke Tatry vám ponúkajú jedinečnú príležitosť vyviezť sa na 
vrchol obrovskou maľovanou kraslicou plnou pestrého animačného programu a prežiť 
neopakovateľnú veľkonočnú lyžovačku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tradičnú liptovskú oblievačku v Hoteli SOREA SNP umiestneného priamo pri zjazdovke 
Biela púť spríjemní ľudová hudba, ale aj možnosť zapojiť sa do tvorivých dielní, pletenia 
košíkov, drôtikovania, servítkovej techniky či zdobenia kraslíc.  
Veselý veľkonočný pondelok pri hudbe a sladké prekvapenie pre deti čaká v neďalekom 
Hoteli SOREA MARMOT (J. Šverma), kde sa zoznámite so svišťom tatranským. Pre 
najmenších hostí je v detskom kútiku, resp. v spoločných priestoroch hotela pripravené 
premietanie známeho animovaného seriálu „Tri svište“, kde je hlavnou témou ochrana prírody 
a šibalstvá malých svišťov v lokalite Tatier. Nebudú chýbať ani detské omaľovánky 
so svištíkmi a drobné upomienkové predmety, ako napr. typický plyšový tatranský svištík 
s názvom hotela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Veľkonočný karneval vás vtiahne do sviatočnej nálady vo wellness Hoteli SOREA MÁJ 
v Liptovskom Jáne, v jednej z najkrajších dolín Nízkych Tatier. Ráno sa osviežite rozcvičkou 
v termálnom bazéne, poobede môžete precvičiť telo pri aqua gymnastike a večery budú plné 
zábavy, súťaží, kvízov, živej hudby a ochutnávky vín. V hotelovom MINI clube sa deti 
zoznámia s výrobou masiek, ozdôb, maľovaním na tvár a hľadaním stratených vajíčok.    
Veľká noc v Bratislave a v Piešťanoch. Hlavné mesto Slovenska a známe kúpeľné mesto 
Piešťany privítajú sviatky jari už v pestrých farbách na rozdiel od tatranských hotelov 
v lyžiarskych strediskách. Veľkonočný pobyt s prekvapením v Hoteli SOREA REGIA 
v Bratislave môžete doplniť pešou prehliadkou po historickom centre mesta aj 
so sprievodcom, previezť sa hradným okruhom v historickom vláčiku, navštíviť starobylý 
hrad Devín, múzeum Antická Gerulata Rusovce, Múzeum dejín mesta, farmácie, zbraní, 
hodín, vinohradníctva a iné kultúrne pamiatky.  
Kúpeľnú atmosféru mesta Piešťany dopĺňajú historické budovy a múzea. V mestskom parku 
sa nachádza Kúpeľná dvorana – Kursalon, kde sa odohráva množstvo kultúrno-spoločenských 
podujatí, koncerty, tanečné večery, výstavy, divadelné predstavenia a pod. Nie menej 
zaujímavý je aj Dom umenia, kultúrne centrum Fontána, Balneologické a Vojenské historické 
múzeum. V rámci veľkonočného pobytu s programom v Hoteli SOREA SĹŇAVA môžete 
tiež navštíviť stálu výstavu veteránov – vozidiel a motocyklov v krásnych priestoroch Classic 
Car Múzea so štýlovou hudbou a odborným výkladom pri prehliadke. 
 
Oslávte sviatky jari u nás! 
 
www.sorea.sk     
 
 
 


