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.• ~ Hotel Sorea** Ľubovňa

Vážená pani primátorka, vážený pán primátor,

Dovol'te aby sme Vás touto cestou poprosili o pomoc pri informovaní seniorov Vašej obce o možnosti
zúčastniť sa 7-dňových regeneračných pobytov SO ŠTÁTNOU ÚČELOVOU DOTÁCIOU - pobytov
dotovaných štátom.

Ľubovnianske Kúpele 19.07.2011

Aj tento rok môžu všetci nepracujúci poberatelia starobného, výsluhového, resp. predčasného dôchodku
využiť dotáciu MPSVaR vo výške 50 € na jeden pobyt - na jedného žiadatel'a, v jednom z hotelov najväčšej
hotelovej spoločnosti SOREA - v hoteli SOREA**ĽUBOVŇA, Ľubovnianske Kúpele. Tento príspevok je
možné čerpať len raz v roku a tento rok ho dokonca môže využiť viac I'udí. Prečo ho teda nevyužiť?

V produkte so ŠTÁTNOU ÚČELOVOU DOTÁCIOU, seniorom okrem ubytovania a vynikajúcej stravy
formou plnej penzie ponúkame regeneráciu v našom športovo -relaxačnom centre s možnosťou bezplatného
využitia bazénu, fit centra a špeciálnych zliav na procedúry až do výšky 50%. Pripravili sme pre nich
FYTOTERAPIU - "ZDRAVIE Z PIENIN A ZAMAGURIA", bohatý program, tanečné večierky, lekárske
prednášky s možnosťou individuálnych konzultácii, deň krásy, deň špecialít regionálnej kuchyne - "Tak
chutí Prešovský kraj", v letnom období večeru formou grilovačky pri príjemných tónoch goralskej
muziky a NOVINKU r. 2011 - svätú omšu každú stredu priamo v hoteli.
Pre organizované skupiny s počtom nad 20 osôb sme pripravili špeciálny BÓNUS - 1 x perličkový kúpel'
pre každého.

Počas pobytu zabezpečujeme bohatý celotýždenný program s fakultatívnymi výletmi za krásami nášho
regiónu s animátorkou. Odhliadnuc od organizovaných programov hotel ponúka všetko pod jednou strechou ako __

. -----Oazén~saunu, ŕňásážé, pefficKovy KÚPeI',rôzne druhy zabalavej terapie (čokoládové, rašelinové, bylinné zábaly -
a zábaly zo včelieho vosku), biliard, stolný tenis, či iné kultúrne, spoločenské a športové akcie.

Dotované pobyty predávame už niekol'ko rokov, ale stále zisťujeme, že je množstvo seniorov, ktorí o tejto
pomoci zo strany štátu nevedia. Preto by sme Vás chceli poprosiť o informovaní seniorov Vašej obce či už
formou vývesky na úradnej tabuli, vyhlásením v miestnom rozhlase, alebo odovzdaním materiálov príslušnej
organizácii klubu seniorov. Počet poukazov je obmedzený a všetky bližšie informácie ohl'adom cien a vol'ných
termínov Vám zasielame v priloženom letáčiku, kde okrem týchto informácii nájdete aj našu ďalšiu ponuku pre
pracujúcich senirov, ZŤP občanov, rodiny s deťmi a firmy.

Verím, že touto cestou sa nám podarí prispieť k lepšej informovanosti seniorov o výhodách, ktoré im
ponúka štát a o ktorých doteraz nevedeli.

Za Vašu spoluprácu a ochotu Vám vopred ďakujeme

S úctou

Informácie a objednávky: tel.: 052/4321751-54,0918665453, www.sorea.skllubovna.lubovna@sorea.sk


