Vážená pani predsedníčka, Vážený pán predseda OZ SR ,
JAR sa pomaly hlási a my sme pripravili ponuku OZDRAVNÝCH POBYTOV v
hoteloch SOREA. Informačný letak je v prilohe tohto mailu ( info
na www.sorea.sk https://bit.ly/2SgEo4P )
Vybrali sme z ponuky doplnkových služieb to najzaujímavejšie, ako
je AJURVÉDSKA masáž vo dvojici, FYZIOTERAPIA, masáž ružovým /
konvalinkovým / smrekovým / aloe vera či škoricovým olejom, lymfodrenážnu
masáž REEBOTS, hydromasáž,
relaxačné masáže tváre aj s pleťovou maskou, parafínové zábaly rúk,
perličkové kúpele aj s chromoterapiou, morský inhalačný kúpeľ, sauny a
infrasaunu, rôzne druhy zábalových terapií, fytoterapiu a pod.
Samozrejmosťou produktov sú aj vstupy do WELLNESS centier, AQUA Relax
centra a hotelových bazénov aj s termálnou vodou.
Stačí si len vybrať ponuku / program podľa jednotlivých hotelov a lokalít. MOŽNOSŤ
VYUŽITIA bezpoukazovej formy benefitu na rekreáciu od zamestnávateľa (
faktúru vystavenú hotelom SOREA na meno beneficienta).
Aj naďalej platí dodatočná 5 % zľava z produktových balíkov pre členov
Odborových zväzov SR ako aj ich rodinných príslušníkov so spoločným
nástupom na pobyt https://www.sorea.sk/informacie-pre-zakaznikov/klub-soreakoz-sr/
Tiež vám dávame do pozornosti zopár bonusov a zliav od našich obchodných
partnerov. Pre držiteľov ubytovacieho preukazu a hostí akéhokoľvek hotela SOREA
platí:
30 % zľava na vstup do Galérie trick-artu a optických ilúzií TrickLandia
30 % zľava na množstvo hier a atrakcií pre deti v galérii Dobrá Hračka
10 % zľava do expozície zameranej na výrobu, spracovanie a uskladňovanie
slovenskej whisky, liehovín a čokolatérie Nestville Park
50 % zľava na prehliadku expozície miniatúr slovenských kultúrnych pamiatok
MINISLOVENSKO v Liptovskom Jáne , hoteloví hostia SOREA ĎUMBIER len za
symbolické 1,00 €
50 % zľava na objavovanie čarovného podzemia so sprievodcami v Stanišovskej
jaskyni pre hotelových hostí SOREA ĎUMBIER a MÁJ, klienti ostatných hotelov
SOREA majú vstup so zľavou 33 %
20 % zľava na prehliadku hradu Ľubovňa a historického skanzenu
Cenovo zvýhodnené vstupné na návštevu bio Farmy Východná, Liptovskej galérie
Petra Michala Bohúňa, či Galérie Kolomana Sokola
Ďakujeme Vám za preposlanie mailu vašim členom OZO a tešíme sa na ich návštevu
v hoteloch SOREA !
Ing. Torokova Beata, obchodny a marketingovy riaditel
Riaditelstvo spolocnosti SOREA,
Odborarske nam. 3, 815 70 Bratislava, SR
tel: +421/2/50239170 fax: +421/2/55565806
torokova@sorea.sk
www.sorea.sk
SOREA, spol. s r.o., Odborarske nam. 3
815 70 Bratislava, SR
Wellness a relaxačné pobyty v hoteloch SOREA

