
 
 
 
 

 
 
Ponuka pobytov so štátnou účelovou dotáciou  
pre dôchodcov v roku 2022  
 
Vážená pani starostka, Vážený pán starosta,  
 
tak, ako po minulé roky, aj tento rok by sme Vám radi predstavili ponuku hotelovej spoločnosti SOREA, Hotela 
Flóra Trenčianske Teplice a Hotela Zámok Topoľčianky, ktoré poskytujú širokú škálu služieb v turisticky 
najatraktívnejších lokalitách Slovenska – Bratislava,  Topoľčianky, Trenčianske Teplice, Nízke Tatry, Vysoké 
Tatry a Spiš – Ľubovnianske kúpele. 

Opäť prichádzame s ponukou cenovo zvýhodnených dovolenkových pobytov so štátnou účelovou dotáciou (ŠÚD) 
pre nepracujúcich dôchodcov SR, kde  v hoteloch  siete SOREA ako aj v Hoteli Zámok Topoľčianky a v Hoteli 
Flóra ponúkame UBYTOVANIE s PLNOU PENZIOU a množstvo bonusov a zliav. 

Spolu s vnúčaťom 
Vo všetkých hoteloch SOREA a v hoteli Zámok Topoľčianky ponúkame pobyt s jedným dieťaťom do 7,99 rokov 
na prístelke alebo spoločnom lôžku pri 2 plne platiacich klientoch s príspevkom ŠÚD v dvojlôžkovej izbe so 100 % 
zľavou z ceny pobytu s plnou penziou pre dieťa. 

V hoteloch SOREA MÁJ,  ĎUMBIER a SNP má 1 dieťa do 7,99 rokov na prístelke pri 1 plne platiacom klientovi 
so ŠÚD v jednolôžkovej izbe 100 % zľavu z ceny ubytovania (povinný príplatok je za stravu pre dieťa, ktorý bude 
účtovaný podľa platného cenníka bežného klienta). 

V hoteli Flóra Trenčianske Teplice má 1 dieťa do 7,99 rokov pri ubytovaní dvoch ŠUD klientov v spoločnej izbe 
100% zľavu z ceny pobytu s plnou penziou.  

Spolu s manželom/manželkou 
Ak jeden z manželov nespĺňa podmienku nároku na pridelenie Štátnej účelovej dotácie, môže využiť  inú ponuku 
hotelov SOREA, hotela Zámok Topoľčianky a hotela Flóra Trenčianske Teplice  – cenovo zvýhodnený SENIOR 
pobyt aj pre pracujúcich dôchodcov, alebo iný seniorsky produktový Relaxačný balíček. 
 
Dovolenka so zvieratkom 
Ako sprievodcov si klienti môžu vziať so sebou aj rodinných maznáčikov. Takmer všetky hotely umožňujú pobyt so 
zvieraťom (za poplatok). 

V jednotlivých hoteloch môžu klienti využiť voľné vstupy do hotelových bazénov, WELLNESS a RELAX centier, 
saunového sveta, morský kúpeľ, fytoterapiu, či vstup do muzeálnej expozície dobového interiéru, zapožičanie 
trekingových palíc a športových potrieb a rôzne zľavy na doplnkové služby. 

Súčasťou ponuky je leták pobytov so ŠÚD v hoteloch SOREA, v Hoteli Flóra a v Hoteli Zámok Topoľčianky pre rok 
2022, kde nájdete všetky ďalšie informácie . 

Prosíme o sprístupnenie tohto materiálu  Vašim zamestnancom a občanom. 

Ďakujeme a prajeme krásne zážitky v našich hotelových zariadeniach. 
 

kolektív pracovníkov 
hotelovej spoločnosti SOREA, Hotela  Flóra 

 a Hotela Zámok Topoľčianky 
 

Ďalšie informácie: marketing@sorea.sk, www.sorea.sk, www.hotelflora.sk alebo www.zamok-topolcianky.sk 
Objednávky a rezervácie:  priamo v hoteloch SOREA, v hoteli Flóra a v hoteli Zámok Topoľčianky. 
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