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Zľavnené POBYTY  -  DOVOLENKA  - RELAX -  ODDYCH  pre  ODBORÁROV 
                    aj pre manžela /manželku / pre nepracujúce deti spolu pri nástupe 

 

                VYSOKÉ TATRY                            ĽUBOVNIANSKE KÚPELE  

o Hotel *** SOREA TRIGAN (Štrbské pleso)             Hotel ** SOREA ĽUBOVŇA  

o Hotel *** SOREA URÁN (Tatranská Lomnica) 

o Hotel *** SOREA TITRIS (Tatranská Lomnica) 

o Hotel *** SOREA HUTNÍK I (Tatranské Matliare) 

o Hotel ** SOREA HUTNÍK II  (Tatranské Matliare) 

 

               NÍZKE TATRY                                                  BRATISLAVA 

o Hotel *** SOREA SNP (Demänovská Dolina)                Hotel **** SOREA REGIA  

o Hotel ** SOREA MARMOT (J. ŠVERMA) (Demänovská Dolina) 

o Hotel *** SOREA MÁJ (Liptovský Ján) 

o Hotel ** SOREA ĎUMBIER (Liptovský Ján) 

                   ZĽAVY  (predložiť : členský odborársky preukaz + občiansky preukaz) 

 20 % zľava z pultového cenníka ( ubytovanie na jednu noc )  
 10 % zľava z pobytového cenníka ( ubytovanie od dvoch noci )  
 5 % zľava z cien produktových balíkov SOREA ( produktový balík môže zahŕňať masáž, 

zábalovú terapiu, morský kúpeľ, perličkový kúpeľ, ďalšie zvýhodnené vstupy do wellness a 
pod... v závislosti od ponuky doplnkových služieb daného hotela ) 

                           ĎALŠIE ZĽAVY (predložiť : hotelový preukaz SOREA)                                                 

 20 % zľava na vstup do BOWLING centra v Hoteli SOREA Hutník v Tatranských Matliaroch 
 30 % zľava na vstup do AQUA Relax centra v Hoteli SOREA Titris v Tatranskej Lomnici 
 30 % zľava na vstup do Wellness URANIA v Hoteli SOREA Urán v Tatranskej Lomnici 
 30 % zľava na vstup do centra WELLNESS SVET REGENERÁCIE A ODDYCHU v Hoteli SOREA 

Trigan na Štrbskom Plese 
 30 % zľava na vstup do krytého bazéna s termálnou vodou z liečivého prameňa Rudolf v 

Hoteli SOREA Máj v Liptovskom Jáne 
 30 % zľava na vstup na letné termálne kúpalisko TERMAL raj v areáli Hotela SOREA Máj v 

Liptovskom Jáne (v prevádzkovom období) 
 30% zľava na vstup do zábavného parku TRICKLANDIA  v Starom Smokovci     

    Ceny, informácie, rezervácie na uplatnenie zľavy  : www.sorea.sk , tel. 02-50239170, torokova@sorea.sk 

https://www.sorea.sk/vysoke-tatry/hotel-sorea-trigan/
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