
 

  



 

TrickLandia 
TrickLandia, Cesta Slobody 4 (nad autobusovou stanicou), Starý Smokovec 06201 

www.tricklandia.sk 

TrickLandia je miesto, kde zažijete jedinečné putovanie Slovenskom v galérii trick-artu a optických ilúzií. 
V jej priestoroch nájdete námety slovenských ľudových povestí, rozprávok, ako aj reálie obcí a zámkov 
Slovenska (napr. Vlkolínec, Dunajec, Bojnický zámok a iné).Je rozložená na ploche 500m2, na ktorých 
sa nachádza 24 atrakcií. Obsahuje 15 trick-artových obrazov, rozšírenú (augmented) realitu, 
antigravitačné miestnosti, najkrajšie zrkadlové bludisko v strednej Európe a iné. 

VSTUPNÉ 
Dospelá osoba 9,00€ 
Študenti 8,00€ 
Deti (4-15r.), ZŤP, Dôchodcovia 6,00€ 
Deti do 4 rokov Zadarmo 
Rodinný balík  pre 4 osoby ( 2 dospelí + 2 deti) 28,00€ 
Rodinný balík  pre 3 osoby ( 2 dospelí + 1 dieťa) 23,00€ 
Rodinný balík  pre 3  osoby ( 1 dospelý + 2 deti) 20,00€ 
Skupinová zľava pre študentov a seniorov (20 a viac osôb) 5,00€/osoba 

(kontakt: 0911 733 840 – 10:00 – 18:00 hod.)  info@tricklandia.sk 

Pre klientov hotelovej siete SOREA 10% zľava z ceny –  
po predložení hotelového preukazu SOREA . 

Je potrebné si odfotiť  QR KÓD, ktorý ukážete na recepcii  v TrickLandií 
 

Otváracie hodiny: 
Po – Ne 9:00 – 18:00 hod.  

 Rezervácia je povinná 
 Galéria nie je bezbariérová 
 Nezabudnite si fotoaparát alebo smartfón  
 Prehliadka trvá 45-60 minút 

 Vstup so zvieratkami len v taške 
 Pohybovanie s kočíkom nie je možné 

  



TATRY VNÚTRI 
Starý Smokovec č. 65, 062 01 Vysoké Tatry – Starý Smokovec 

www.tatryvnutri.sk 

Zážitková prehliadka „Tatry vnútri“v Starom Smokovci predstaví unikáty slovenskej prírodnej dominanty, 
formou interaktívnej prehliadky. Uvidíte výhľady a navštívite miesta, ktoré osobne nemôžete navštíviť 
napr. z dôvodu nepriaznivého počasia. Zažijete jedinečnú atmosféru Tatier kedykoľvek, len trochu 
odlišným spôsobom.  

VSTUPNÉ 
Dospelá osoba  8,00 € 
Študenti (15-26 rokov)   6,00 € 
Deti (7-14 rokov, ZŤP, dôchodcovia (60+) 5,00 € 
Rodinný lístok (2 dospelí + 1 dieťa)  19,00€ 
Rodinný lístok (2 dospelí + 2 dieťa) 21,00 € 
Rodinný lístok (2 dospelí + 3 dieťa) 24,00 € 
Skupinová zľava / osoba  4,00 € 

(kontakt: 0902 939 347)          info@tatryvnutri.sk 

Pre klientov hotelovej siete SOREA 10% zľava z ceny – 
 po predložení hotelového preukazu SOREA . 

 
 Za každého počasia 
 Vhodné pre všetky vekové kategórie  

 
 Bezbariérový vstup do expozície 

OTVÁRACIE HODINY 
Pondelok – Piatok  ZATVORENÉ  

Sobota  10:00 - 18:00 
Nedeľa 10:00 – 18:00 

Sviatky, prázdniny  10:00 – 18:00 

 Posledný vstup o 17:00 hod.  



DINOPARK TATRY 
Dolný Smokovec 5, 062 01 Vysoké Tatry 

www.dinoparktatry.sk 
 
Objavte stratený svet dinosaurov. Cestujte v čase miliónov rokov späť do fascinujúcej doby druhohôr.  
Nová prehliadka tajomných živočíchov, ktorí obývali našu Zem milióny rokov a zanechali svoje stopy aj 
vo Vysokých Tatrách.  
 

VSTUPNÉ 
Dospelá osoba  5,99€ 
Študenti (13-15 rokov)  4,99€ 
Rodinný lístok (2 dospelí + 1 dieťa)  14,99€ 
Rodinný lístok (2 dospelí + 2 dieťa) 19,99 € 
Rodinný lístok (2 dospelí + 3 dieťa) 22,99 € 
Skupinová zľava / osoba  3,99€ 
Deti do 3 rokov vrátane a ZŤP Zdarma  
Trampolína a skákacie hrady sú spoplatnené cenou  1,99 € / 15min 

  (kontakt: 0902 939 347)        info@dinoparktatry.sk 

Pre klientov hotelovej siete SOREA 10% zľava z ceny – 
 po predložení hotelového preukazu SOREA . 

 
 Za každého počasia 
 Vhodné pre všetky vekové kategórie  

 
 Bezbariérový vstup do expozície 

OTVÁRACIE HODINY 
Pondelok – Piatok  ZATVORENÉ  

Sobota  10:00 - 18:00 
Nedeľa 10:00 – 18:00 

Sviatky, prázdniny  10:00 – 18:00 

  

  



Dobrá hračka 
Galéria Dobrá Hračka, Tatranská Lomnica č.87, 059 60 Tatranská Lomnica 

www.dobrahracka.sk 

Galéria Dobrá hračka v Tatranskej Lomnici je miesto, kde na ploche 500m2 nájdeš množstvo hier 
a atrakcií, naučíš sa dopravné predpisy, vyskúšaš si rôzne hračky. Aj obchodík je zameraný na 
netradičné hračky, vďaka ktorým sa deti aj dospelí dokážu hrať nielen zábavne, ale aj 
s rozumom.V Dobrej hračke zastávajú názor, že hračky, ktoré predávajú Vám vedia najlepšie priblížiť 
na základe osobnej skúsenosti a preto majú deti možnosť si ich sami otestovať a zahrať sa s nimi.   

VSTUPNÉ 
Dospelá osoba + 1 dieťa (1 hod.) 7,00€ 
Každá ďalšia dospelá osoba 2,00€ 
Dieťa do 1 roka Zadarmo 
Skupinový vstup pre 1 dieťa na 1 hodinu (MŠ, ZŠ, Tábory)* Nutná rezervácia 5,00€ 
Každá ďalšia začatá hodina  6,00€ 

(kontakt: 0911 544 217)    info@dobrahracka.sk 

Pre klientov hotelovej siete SOREA 10% zľava z ceny – 
 po predložení hotelového preukazu SOREA. 

Je potrebné si odfotiť  QR KÓD, ktorý ukážete na recepciiv Dobrej Hračke. 

 
 Dieťa má povolený vstup len v sprievode 

dospelej osoby, ktorá je za neho plne 
zodpovedná počas celého pobytu 

 Skupinová zľava platí pri skupinách 15 a viac 
osôb 
 

 Vstup je potrebné si vopred rezervovať 
 Pohyb po galérii je naboso alebo v prezuvkách 
 Vstup so zvieratkami nie je povolený 

 Pohyb s kočiarom po galérii nie je možný, ale 

môžete si ho tam odložiť. 

  OTVÁRACIE HODINY 
Pondelok – Nedeľa  09:00 18:00 



Cyklozájazdy 
Spoločnosť TATRY TRAVELIA sa zaoberá požičiavaním a servisom bicyklov a aj elektrobicyklov. 
Pôsobí v celom tatranskom a podtatranskom regióne. Bicykle si môžete objednať u dodávateľa TATRY 
TRAVELIA, ktorý vám ich privezie priamo do hotela SOREA  v stanovenom čase, na telefónom čísle: 
Kontakt: 0907 152 223 / 0910 963 049 

Pre klientov hotelovej siete SOREA 15% zľava z ceny –  
po predložení hotelového preukazu SOREA. 

 

Aktuálna ponuka cyklozájazdov vo Vysokých Tatrách na webovej stránke   

www.tatry-travelia.sk 

 

 

 

  



 POLIANKOVO 
Tatranská Polianka 062 01 Vysoké Tatry - Tatranská Polianka 20 

      www.poliankovo.sk 

POLIANKOVO je digitálna galéria spájajúca umenie s modernými technológiami ako je virtuálna realita, 
3D projekcie, rozšírená realita, hologram, tieňohra a podobne. Inštalácie sa nachádzajú na ploche 
približne 600 m2 a ponúkajú až 140 m2 projekčných plôch a 120 m2 zrkadiel. Výstava je doplnená aj o 
rôzne interaktívne prvky. Nachádza sa tam aj výstava obrazov, ktoré sú rozpohybované pomocou 
rozšírenej reality so zvukovými efektmi. Súčasťou galérie je aj  obchod s originálnymi suvenírmi a 
kaviareň, kde si môžete vychutnať skvelú kávu. 

VSTUPNÉ 
Dospelí 7,00€ 
Študenti s platným študentským preukazom 6,00€ 
Deti(5-15r.), ZŤP, seniori (s platným preukazom) 5,00€ 
Deti (0-4r.)  zadarmo 
Rodinný vstup (4 osoby (2 dospelí + 2 deti) (každé ďalšie dieťa +5,00€) 22,00€ 
Rodinný vstup (3 osoby (2 dospelí + 1 deti) (každé ďalšie dieťa +5,00€) 18,00€ 
Rodinný vstup (3 osoby (1dospelý  + 2 deti) (každé ďalšie dieťa +5,00€) 15,00€ 
Skupinová zľava – študenti a seniori(20 a viac osôb) 4€/osoba 

info@poliankovo.sk     +421 910 335 554 

Pre klientov hotelovej siete SOREA 10% zľava z ceny – 
 po predložení hotelového preukazu SOREA. 

Je potrebné si odfotiť  QR KÓD, ktorý ukážete na recepcii v galárií POLIANKOVO. 

 

  
OTVÁRACIE HODINY 

Pondelok – Nedeľa  09:00 18:00 



MINI SLOVENSKO 
Liptovský Ján – Jánska dolina 032 03 

http://www.minislovensko.sk 

Jedinečná expozícia miniatúr slovenských historických pamiatok v parku MINI SLOVENSKO nachádzajúca sa 
priamo pri Hoteli SOREA ĎUMBIER v Liptovskom Jáne. Areál je náučný, zábavný, oddychový a poznávací pre 
domácu i zahraničnú klientelu všetkých vekových kategórií. Väčšina modelov v mierke 1:25 sú národné kultúrne 

pamiatky, niektoré zapísané aj v kultúrnom dedičstve UNESCO. Súčasťou parku je aj modelová záhradná 
železnička v tej istej mierke, ktorá približne predstavuje železničnú trať Červená Skala – Margecany s jej 

jedinečnými technickými pamiatkami.  

VSTUPNÉ  
Dospelá osoba 5,00€ 
Žiaci ZŠ, SŠ, VŠ, dôchodcovia, ZŤP(so sprievodom zdarma) 3,00€ 
Rodinné vstupné (2x rodičia a max.4 deti do 18rokov) 10,00€ 
eti do 6 rokov Zdarma 
Skupinové vstupné ( 8-19 osôb) -10% 
Skupinové vstupné ( 20 a viac osôb) -20% 

*vstup psov len na vodítku 

Pre klientov hotela SOREA ĎUMBIER  za 1€ – po predložení 
hotelového preukazu. 

Klienti ostatných hotelov SOREA 50% zľava z ceny –  

po predložení hotelového preukazu SOREA. 

OTVÁRACIE HODINY 
Pondelok – Nedeľa  09:00 17:00 

Vrátane sviatkov a víkendov 

 



KOLOBEŽKY LIPTOV 
http://www.kolobezkyliptov.sk/ 

jazdi si po Liptovských horských cestičkách.  

Viac informácii na tel. čísle: 0905 357 133 

VSTUPNÉ  
e-BIKE HORSKÝ BICYKEL KOLOBEŽKA e-KOLOBEŽKA 

1 hodina  8,00 € 1 hodina  4,00 € 1 hodina  4,00 € ½ hodina  7,00 € 
½ dňa  20,00€ / 25,00€* ½ dňa  8,00 € ½ dňa  8,00 € 1 hodina  10,00 € 
1 deň 29,00€ / 35,00€* 1 deň 12,00 € 1 deň 12,00 € 1 deň 60,00 € 

* základná cena / cena za celoodpružený bicykel 

Pre klientov hotelovej siete SOREA 10% zľava na zapožičanie 
horských bicyklov, e-bicyklov a kolobežiek – po predložení 

hotelového preukazu SOREA. 

OTVÁRACIE HODINY 

Júl – August OTVORENÉ DENNE 

v hoteli  SOREA  ĎUMBIER 9:00 18:00 

 

   



PIESOČKOVO 
Liptovský Ján 

http://www.piesockovo.sk/ 

Areál s obrovskými rozprávkovými sochami z piesku. 

VSTUPNÉ  
Dieťa do 3 rokov (2,99 rokov) Zdarma 
Deti od 3 rokov do 15 rokov, dôchodcovia, osoby s preukazom ZŤP 3,30€ 
Osoba od 15rokov 5,00 € 
Pedagóg na 10 detí MŠ Zdarma  
Pedagóg na 15 detí ZŠ Zdarma 

+421 907 465 567 

Pre klientov hotelovej siete SOREA 10% zľava z ceny – 

 po predložení hotelového preukazu SOREA. 

Otvorené denne od 10,00 – 18:00 (Júl – August) 
Sobota – Nedeľa od 10:00 – 18:00 ( September)  

 
 Vstupné nie je možné platiť platobnou kartou 
 Posledný vstup hodinu pred ukončením  
 Zákaz vstupu so zvieraťom  

 

 

  



STRELNICA LIPTOV 
Strelecký areál STRELNICA LIPTOV, Háj, NicovôLM, Zadný Háj 

Cesta hrdinov, 031 01 Liptovský Mikuláš 
https://www.strelnicaliptov.sk/ 

 

STRELNICA LIPTOV patrí medzi najmodernejšie športové, strelecké areály na Slovensku. Súčasne sa dá 
obsadiť až 9 strelísk s možnosťou streľby aj počas nepriaznivého počasia. Strelnica Liptov má kapacitu pre 25 

osôb i kaviareň s drobným občerstvením. Počas prevádzky je strelnica a strelci pod nepretržitým dohľadom 
streleckých inštruktorov. Na streľbu používajú výlučne ekologické strelivo, oceľové broky a hlinené terče, holub.  

Pre klientov hotelovej siete SOREA 13 % zľava z ceny na  
vybrané strelecké menu - po predložení hotelového preukazu 

SOREA. 

Pre klientov hotelovej siete SOREA  23 % zľava z ceny na  
vybrané strelecké menu  pre skupinu od 4 osôb (teda vrátane 
4os. skupiny) - po predložení hotelového preukazu SOREA. 

Informácie na tel. čísle:+421 (948) 117 611 info@strelnicaliptov.sk 

  



Farma Východná 
Farma Východná P.D., Východná 465, 032 32 Východná.  

https://www.farmavychodna.sk/ 
 

Farma Východná je najvyššie položené ekologické hospodárstvo v Liptove (930 m.n.m). Je. 
zemeraná predovšetkým na bio-chov hovädzieho dobytka za účelom produkcie mlieka. Vďaka 

výnimočnej kvalite mlieka z horskej oblasti Vysokých Tatier ponúka exkluzívne syrové 
delikatesy a lahodné syry pod značkou Farma Východná, ktoré získali popredné ocenenia na 

slovenských aj českých súťažiach. 
Okrem produkcie mlieka a mliečnych výrobkov pestuje aj liečivé bylinky a drobné ovocie. 

Farma Východna ponúka prehliadku farmy.  

VSTUPNÉ 
Dospelá osoba 7€ 
Deti / Zľavnený vstup  6€ 
Ochutnávka Syrov  0,50€/os + hodnota syra 

 
Pre klientov hotelovej siete SOREA ZVÝHODNENÉ VSTUPNÉ –  

po predložení hotelového preukazu SOREA. 

6,00 € / osoba + 1 krmivo pre kŕmenie oviec zadarmo 

 Mimo letnej sezóny (september – jún) je nutné sa objednať na prehliadku minimálne  
1 deň vopred, prípadne sa informovať o možnostiach prehliadky v ten istý deň 

 Pravidelné vstupy o 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 hod. 
 Na prehliadku je nutné sa objednať telefonicky (0949 860 944)  alebo e-mailom 

(info@farmavychodna.sk ) 
 

 

 



Stanišovská jaskyňa 
Jánska dolina, Liptovský Ján, Nízke Tatry 

www.stanisovska.sk 

Jediná celoročná prístupná jaskyňa na Liptove otvorená každý deň. Ponúka dokonalý zážitok pri 
objavovaní  čarovného podzemia so sprievodcami – jaskyniarmi. Budete kráčať popri stenách ktoré 
voda a matka príroda vymodelovala do neopísateľných tvarov. Návštevník pred vstupom dostane 

čelovú lampu, špeciálny odev ani obuv nepotrebujete. Ideálny výlet pre celú rodinu.  

VSTUPNÉ 
Dospelá osoba 7,00 € 
Dôchodcovia a deti  4,00 € 
Obyvatelia Liptovského Jána a Smrečian (nutný OP) 1,00 € 
Skupinový lístok (max. 20 osôb) 100,00 € 

 
Pre klientov hotelovej siete SOREA vstupné 

 v cene detského lístka –po predložení hotelového preukazu SOREA . 

 Predaj lístkov prebieha priebežne alebo 5 až 10min. pred vstupom 
 Pravidelný vstup je každú celú hodinu 
 Správca jaskyne podľa potreby môže povoliť aj iný vstup 
 Dĺžka vstupu: 45-60min 

 
Otváracie hodiny: 

OTVORENÉ DENNE  
Vstupy od 10:00 - 16:00 hod.(vstup je každú celú hodinu) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



Liptovská galéria  
Petra Michala Bohúňa 

V Liptovskom Mikuláši 
Tranovského 3, Liptovský Mikuláš 

http://www.galerialm.sk 

VSTUPNÉ  
Jedna výstava  2,50 € 
Všetky výstavy  9,00 € 
Výstava Liptovskej galérie P.M. Bohúňa a galérie Kolomana Sokola  10,00 € 
Edukačné programy MŠ 0,50€ 
Edukačné programy ZŠ, SŚ 1,00 € 
deti do 6 rokov v sprievode rodiča, študenti umeleckých škôl výtvarného 
zamerania, pedagogický dozor, vojnoví veteráni, držitelia Jánskeho plakety Zadarmo 

dôchodcovia, deti do 15 rokov, študenti, ZŤP -50% 

 

Pre klientov hotelovej siete SOREA ZVÝHODNENÉ VSTUPNÉ –  

po predložení hotelového preukazu SOREA. 

Dospelá osoba 30% zo základnej ceny , študenti a dôchodcovia 50%  
Dieťa do 6 rokov zadarmo. 

 V cene vstupného je zahrnutý lektorský výklad  
 Je odporúčane sa telefonicky dohodnúť vopred na tel. čísle 044/55 22 758 (9:00 – 14:00 hod.) 

alebo e-mailom lgpmb@vuczilina.sk 

Otváracie hodiny 
Ut - So: 10:00 – 17:00 hod. ( posledný odporúčaný vstup o 16:00 hod.) 

  



Galéria Kolomana Sokola 
Námestie osloboditeľov 28, Liptovský Mikuláš 

VSTUPNÉ  
Jedna výstava  2,50 € 
Všetky výstavy  4,00 € 
Výstava Liptovskej galérie P.M. Bohúňa a galérie Kolomana Sokola  10,00 € 
Edukačné programy MŠ 0,50€ 
Edukačné programy ZŠ, SŚ 1,00 € 
deti do 6 rokov v sprievode rodiča, študenti umeleckých škôl výtvarného 
zamerania, pedagogický dozor, vojnoví veteráni, držitelia Jánskeho plakety Zadarmo 

dôchodcovia, deti do 15 rokov, študenti, ZŤP -50% 

 

Pre klientov hotelovej siete SOREA ZVÝHODNENÉ VSTUPNÉ –  

po predložení hotelového preukazu SOREA . 

Dospelá osoba 30% zo základnej ceny , študenti a dôchodcovia 50%  
Dieťa do 6 rokov zadarmo 

 V cene vstupného je zahrnutý lektorský výklad  
 Je odporúčané sa telefonicky dohodnúť vopred na tel. čísle  044/ 5620035, (9:00 – 14:00hod.) 
 Otváracie hodiny Ut-So: 10:00 – 17:00 hod. ( posledný odporúčaný vstup o 16:00 hod.) 

  



Pieniny, Červený Kláštor 

PLTE – PLTNICE 86 
www.hubcej-plte.sk 

Pre klientov hotelovej siete SOREA do 1.7.2021 zvýhodnená 
cena 13 € / dospelá osoba, senior 60+, dieťa 

- po predložení hotelového preukazu SOREA.  

po 1.7.2021 sa bude predbežne aktualizovať.  

 

 Splav trvá  cca 90min. z Červeného Kláštora do Lesnice na prístavisko 

Kontakt:  
Pltnica 86 – plte Hubcej, Hubcej Ján, 

Je potrebná rezervácia : kontakt:  +421 905 359 473 

 

 

 

 

 

 

 


