
Čerpanie dotácie MPSVR SR na podporu rekondičných aktivít v súlade 
s § 6 ods. 1 písm. b) a ods. 5 zákona č. 544/2010 Z. z. je zabezpečované 
prostredníctvom KOZ SR. 

Pobytu so štátnou účelovou dotáciou sa môže zúčastniť poberateľ starobného 
dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku, ktorý 
nevykonáva činnosť zakladajúcu nárok na príjem zo závislej činnosti alebo na príjem 
z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, má trvalý pobyt na území SR 
a spĺňa podmienku na čerpanie dotácie MPSVR SR na podporu rekondičných aktivít 
v súlade s § 6 ods. 1 písm. b) a ods. 5 zákona č. 544/2010 Z. z. Túto skutočnosť musia 
klienti potvrdiť podpísaním Čestného vyhlásenia, ktoré ako súčasť dotačného poukazu 
obdržia pri nástupe v hoteli SOREA, v hoteli Flóra a v hoteli Zámok Topoľčianky.

Ubytovanie v rôznorodých hoteloch od hotela 
v kúpeľnom meste, na Zámku, cez rodinné hotely 
až po kongres & biznis hotel v najatraktívnejších 
lokalitách Slovenska.

ü  6x ubytovanie v dvojlôžkovej izbe
ü  PLNÁ penzia – 6x raňajky, 5x obed, 6x večera, 

vrátane DPH (bohaté bufetové raňajky, viacchodový 
servírovaný obed, viacchodová servírovaná večera, 
resp. bufetová večera)

ü  30 % zľava (zo základnej ceny) na vstup do krytého 
bazéna s termálnou vodou v Hoteli SOREA MÁJ

ü   30 % zľava (zo základnej ceny) na vstup do centra 
WELLNESS EUPHORIA v Hoteli SOREA SNP

ü  30 % zľava (zo základnej ceny) na vstup do centra 
WELLNESS SVET REGENERÁCIE A ODDYCHU v Hoteli 
SOREA TRIGAN

ü  30 % zľava (zo základnej ceny) na vstup do Wellness 
URANIA v Hoteli SOREA URÁN

ü  30 % zľava (zo základnej ceny) na vstup do AQUA 
Relax centra v Hoteli SOREA TITRIS

ü  20 % zľava (zo základnej ceny) na vstup do BOWLING 
centra v Hoteli SOREA HUTNÍK

ü  1x voľný vstup do muzeálnej expozície s výkladom pre klientov 
ubytovaných v Hoteli Zámok Topoľčianky

ü  zapožičanie trekingových palíc pre klientov ubytovaných v Hoteli 
SOREA REGIA

ü  voľný vstup do hotelového bazéna s termálnou vodou pre klientov 
ubytovaných v Hoteli SOREA MÁJ

ü  1x za pobyt vstup do krytého bazéna s termálnou vodou v Hoteli 
SOREA MÁJ a zapožičanie trekingových palíc pre klientov 
ubytovaných v Hoteli SOREA ĎUMBIER

ü  1x za pobyt 2 hod. vstup do WELLNESS EUPHORIA a bezplatné 
zapožičanie nordic walking palíc pre klientov ubytovaných v Hoteli 
SOREA SNP

ü  1x za pobyt morský aerosólový kúpeľ a voľný vstup do bazéna 
pre klientov ubytovaných v Hoteli SOREA HUTNÍK

ü  2x 1 hodinový vstup do AQUA Relax centra Zóny 1 (bazénová časť) 
pre klientov ubytovaných v Hoteli SOREA TITRIS

ü  zapožičanie trekingových palíc pre klientov ubytovaných v Hoteli 
SOREA TRIGAN

ü  1x vstup do Wellness URANIA, zapožičanie trekingových palíc a stolný 
tenis pre klientov ubytovaných v Hoteli SOREA URÁN

ü  voľný vstup do hotelového bazéna, fytoterapia,  
1 x doplnková služba podľa vlastného výberu (relaxačná perlička 
s chromoterapiou, morský aerosólový kúpeľ alebo infra sauna) 
pre klientov ubytovaných v Hoteli SOREA ĽUBOVŇA

ü  voľný vstup do bazénového komplexu s vodnými atrakciami, fitness, 
denný vstup do saunového sveta, kúpací plášť počas celého pobytu, 
zapožičanie horských alebo trekingových bicyklov (1.hod/ pobyt), 
pohár sektu na privítanie, stolný tenis a futbal v Hoteli Flóra 

Kontakt: CK SOREA, Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava, tel. +421 2 5542 4296, +421 2 5542 2332, obchod@sorea.sk
Hotel Zámok Topoľčianky, Parková 1, 951 93 Topoľčianky, tel. +421 37 7777 555, mob. +421 905 548 027, zamok@zamoktopolcianky.sk

Hotel Flóra, ul. 17. novembra 14, 914 51 Trenčianske Teplice, tel.:+421 32 655 45 55, recepcia@hotelflora.sk

Informácie: Pobyt so štátnou účelovou dotáciou začína v nedeľu 
večerou a končí v sobotu raňajkami. Záujemca o pobyt so štátnou 
účelovou dotáciou môže vykonať rezerváciu priamo v príslušnom 
hoteli SOREA, v hoteli Flóra a v hoteli Zámok Topoľčianky. Účastník 
rekreácie, ktorý už využil prostriedky štátnej účelovej dotácie, si 
môže v príslušnom roku zakúpiť v spoločnosti SOREA iný cenovo 
zvýhodnený pobyt pre seniorov od 60 rokov.

Upozornenie: Dotácia je určená pre občanov s trvalým pobytom 
v Slovenskej republike. Pobytu so štátnou účelovou dotáciou je 
možné zúčastniť sa len jedenkrát počas príslušného kalendárneho 
roka.

Prajeme vám krásne zážitky 
v našich hoteloch!

Čo vám ponúkame?

Ďalšie bonusy:

www.sorea.sk         /SOREA.dovolenka.na.Slovensku        /sorea_dovolenka_na_svk

Štátna účelová
dotácia
2021

Vysoké Tatry • Nízke Tatry • Spiš • Bratislava • Topoľčianky • Trenčianske Teplice



Cenník pobytov so ŠTÁTNOU ÚČELOVOU DOTÁCIOU (ŠÚD) v hoteloch SOREA, 
hoteli Flóra a v hoteli Zámok Topoľčianky  na rok 2021

V cene 7-dňového pobytu so ŠÚD na 1 osobu je zahrnuté: 6x ubytovanie v dvojlôžkovej izbe, 6x raňajky, 5x obed, 6x večera, vrátane DPH.

10.10. 17.10. 24.10. 31.10. 7.11. 14.11. 21.11. 28.11. 05.12.

16.10. 23.10. 30.10. 06.11. 13.11. 20.11. 27.11. 04.12. 11.12.

Hotel *** Zámok 
Topoľčianky

Topoľčianky 257 € 257 € 257 € 257 € 257 € 257 € 257 € 257 € 257 €

Hotel *** Flóra Trenčianske  
Teplice 239 € 239 € 239 € 239 € 239 € 239 € 239 € 239 € 239 €

Hotel **** SOREA 
REGIA

Bratislava 247 € 247 € 247 € 247 € 247 € 247 € 247 € 247 € 247 €

Hotel *** SOREA 
SNP

Demänovská Dolina 242 € 242 € 242 € 242 € 242 € 242 € 242 € 242 € 242 €

Hotel *** SOREA 
MÁJ

Liptovský Ján 242 € 242 € 242 € 242 € 242 € 242 € 242 € 242 € 242 €

Hotel *** SOREA 
TITRIS

Tatranská Lomnica 257 € 257 € 257 € 257 € 257 € 257 € 257 € 257 € 257 €

Hotel *** SOREA 
TRIGAN

Štrbské Pleso 284 € 284 € 284 € 284 € 284 € 284 € 284 € 284 € 284 €

Hotel *** SOREA 
URÁN

Tatranská Lomnica 268 € 268 € 268 € 268 € 268 € 268 € 268 € 268 € 268 €

Hotel *** SOREA 
HUTNÍK I. 

Tatranské Matliare 204 € 204 € 204 € 204 € 204 € 204 € 204 € 204 € 204 €

Hotel ** SOREA 
HUTNÍK II. 

Tatranské Matliare 167 € 167 € 167 € 167 € 167 € 167 € 167 € 167 € 167 €

Hotel SOREA  
ĎUMBIER 

Liptovský Ján 169 € 169 € 169 € 169 € 169 € x x x x

Hotel ** SOREA 
ĽUBOVŇA

Ľubovnianske kúpele 169 € 169 € 169 € 169 € 169 € 169 € 169 € 169 € 169 €

PRÍPLATKY
•  Príplatok za neobsadené lôžko v dvojlôžkovej izbe v Hoteli SOREA 

REGIA a v Hoteli Zámok Topoľčianky – 10,00 €/noc/lôžko
•  Príplatok za ubytovanie v jednolôžkovej izbe v Hoteli Flóra – 

10,00 €/noc/lôžko
•  Príplatok za ubytovanie v jednolôžkovej izbe v Hoteli SOREA URÁN 

– 15,00 €/pobyt
•  Príplatok za neobsadené lôžko v dvojlôžkovej izbe v hoteloch 

SOREA (okrem ĎUMBIER, HUTNÍK II. a ĽUBOVŇA) – 7,00 €/osoba/
noc

•  Príplatok za samostatné ubytovanie v hoteloch SOREA ĎUMBIER, 
HUTNÍK II. a ĽUBOVŇA – 15,00 €/pobyt

•  Príplatok za ubytovanie v jednolôžkovej izbe v hoteloch SOREA SNP, 
MÁJ, ĎUMBIER, TITRIS, HUTNÍK a TRIGAN – 0,00 €/noc

•  Príplatok za ubytovanie v izbe typu STANDARD v Hoteli SOREA 
ĽUBOVŇA – 2,00 €/noc/izba

•  Príplatok za ubytovanie so zvieraťom (s výnimkou Hotela SOREA 
TITRIS, kde nie je povolený pobyt so zvieraťom):

Hotel SOREA REGIA, MAJ, URÁN, ĎUMBIER,  
HUTNÍK I./II., ĽUBOVŇA 10,00 €/noc
Hotel SOREA TRIGAN, SNP 15,00 €/noc
Hotel Zámok Topoľčianky 39,00 €/noc

Daň z ubytovania (v zmysle zákona 582/2004 Z. z.): 
Hotel Zámok Topoľčianky 0,75 €/osoba/noc
Hotel Flóra 1,40 €/osoba/noc
Hotel SOREA ĽUBOVŇA 0,75 €/osoba/noc
Hotel SOREA SNP, MÁJ, ĎUMBIER 1,00 €/osoba/noc
Hotel SOREA TRIGAN, URÁN, TITRIS, HUTNÍK I./II.  1,50 €/osoba/noc
Hotel SOREA REGIA 1,70 €/osoba/noc

Daň z ubytovania (miestny poplatok) uhradí klient pri príchode 
na recepcii hotela.

STRAVOVACIE SLUŽBY
•  bufetové raňajky
•  obed – výber z viac druhov menu
•  bufetová večera – v Hoteli SOREA MÁJ, SNP, TRIGAN, URÁN, TITRIS 

a HUTNÍK I./II.*
•  servírovaná večera, výber z viacero druhov menu – v Hoteli SOREA 

REGIA, ĎUMBIER , ĽUBOVŇA, Zámok Topoľčianky a Flóra

ZĽAVY
•  Vo všetkých hoteloch SOREA platí: 1 dieťa do 7,99 rokov 

na prístelke alebo spoločnom lôžku pri 2 ŠÚD klientoch v dvoj lôžko-
vej izbe so 100 % zľavou z ceny pobytu s plnou penziou.

•  Pre Hotel Zámok Topoľčianky platí: 1 dieťa do 7,99 rokov 
na prístelke alebo spoločnom lôžku pri 2 ŠÚD klientoch 
v dvoj lôžkovej izbe so 100 % zľavou z ceny pobytu s plnou penziou.

•  Pre klientov ubytovaných v Hoteli SOREA MÁJ, ĎUMBIER, SNP 
platí: 1 dieťa do 7,99 rokov pri ubytovaní v jednolôž ko vej izbe 
s osobou ŠÚD so 100 % zľavou z ubytovania s povin ným doplatkom 
za stravovanie podľa platného cenníka pre individuálneho klienta.

•  Pre hotel Flóra: 1 dieťa do 7,99 rokov pri ubytovaní dvoch ŠUD 
klientov v spoločnej izbe so 100%  zľavou z ceny pobytu s plnou 
penziou

Na pobyty so štátnou účelovou dotáciou sa nevzťahuje vernostná 
zľava.

SOREA, spol. s r.o., Hotel Flóra a Hotel Zámok Topoľčianky si vyhradzujú právo zmeny cien!

* Klienti ubytovaní v Hoteli ** SOREA HUTNÍK II. majú stravovanie 
v reštaurácii hotela *** SOREA HUTNÍK I.

 Hotel *** SOREA TRIGAN, Štrbské Pleso Hotel *** SOREA SNP, Demänovská dolina Hotel *** SOREA TITRIS, Tatranská Lomnica

 Hotel *** FLÓRA, Trenčianske Teplice Hotel *** SOREA URÁN, Tatranská Lomnica Hotel *** Zámok Topoľčianky

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že vzhľadom na pandemickú situáciu sa režim fungovania hotela riadi platnými nariadeniami vydanými 
ÚVZ SR s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID 19.

SOREA spol. s r. o. si vyhradzuje právo zmeny spôsobu stravovania, doplnkových služieb a bonusov v súvislosti s platnými nariadeniami.
Pred nástupom na pobyt Vám odporúčame sa informovať o aktuálnych platných opatreniach v hoteli.


