
Slowakije reizen 
ACV-CSC METEA 



Wat houden deze reizen in voor u? 

Als lid van ACV-CSC METEA ben je een bevoorrechte gast in de ho-

telketen van de Slowaakse vakbond. Zestien 3-sterrenhotels, gesi-

tueerd in de mooiste streken van Slowakije, zullen je met open ar-

men ontvangen.  

ACV-CSC METEA betaalt 33% terug op de prijs van jouw verblijf 

met ontbijt. Je hoeft ons enkel de factuur voor te leggen, samen 

met jouw lidnummer en een ondertekend origineel exemplaar van 

het ACV-CSC METEA-formulier. Het kortingsbedrag wordt dan met-

een gestort op jouw rekening!  

De verblijfsvoorwaarden worden contractueel geregeld tussen de 

vakantieganger en SOREA. 

Sorea Hotels  
Sorea Hotels biedt 11 hotels aan gesitueerd op de mooiste locaties 

van het Hoge en Lage Tatragebergte, Lubovna en de hoofdstad 

Bratislava.  

Voor elk seizoen hebben ze een groot aanbod voor alle bezoekers, 

van groot tot klein, aan activiteiten in en rond de hotels. 

https://acv-csc-metea.acv-online.be/Images/Attest-logement-VIERtalig-ACV-CSC-METEA-tcm184-288209.doc
https://acv-csc-metea.acv-online.be/Images/Attest-logement-VIERtalig-ACV-CSC-METEA-tcm184-288209.doc


Skivakantie Slo-

wakije 

Praktische informatie 



Datums 

2 persoons-

kamer / 3 

nachten 

Volwassene - 

extra bed 

Persoon jonger 

dan 15 - bed 

23.04.2019-04.05.2019 
€156,50 

(3 nachten) 
€128,00 €109,75 

    

    

02.01.2019-09.03.2019 €189,50 €154,40 €132,85 

09.03.2019-17.04.2019 €167,00 €136,40 €117,10 

Easter 

17.04.2019-23.04.2019 
€285,00 €232,20 €199,80 

Winter Relax Comfort 

Comfort Weekend 

Datums 
Volwassene 

- bed 

Volwassene - 

extra bed 

Persoon jonger 

dan 15 - bed 

23.04.2019-04.05.2019 €105,00 €86,00 €71,50 

02.01.2019-09.03.2019 €127,00 €103,60 €86,90 

09.03.2019-17.04.2019 €112,00 €91,60 €76,40 

Hotel Sorea Trigan ***  

Hoge Tatra  



Wellness Winterverblijf in Ti-

15.12.2018-22.12.2018 

23.04.2019-04.05.2019 

2 nach-

ten 

3 nach-

ten 

4 nach-

ten 

5 nach-

ten  

6 nach-

ten  

7 nach-

ten  

Volwassene - bed €88,00 €134,00 €180,00 €226,00 €268,00 €314,00 

Volwassene - extra bed €71,20 €108,80 €146,40 €184,00 €217,60 €255,20 

Persoon jonger dan 15 - 

bed 
€62,80 €96,20 €129,60 €163,00 €192,40 €225,80 

Kerstmis 

22.12.2018-29.12.2018 

2 nach-

ten 

3 nach-

ten 

4 nach-

ten 

5 nach-

ten 

6 nach-

ten 

7 nach-

ten 

Volwassene - bed X X €260,00 €326,00 €388,00 X 

Volwassene - extra bed X X €210,40 €264,00 €313,60 X 

Persoon jonger dan 15  

- bed 
X X €185,60 €233,00 €276,40 X 

02.01.2019-09.03.2019 
2 nach-

ten 

3 nach-

ten 

4 nach-

ten 

5 nach-

ten 

6 nach-

ten 

7 nach-

ten 

Volwassene - bed €112,00 €170,00 €228,00 €286,00 €340,00 €398,00 

Volwassene - extra bed €90,40 €137,60 €184,80 €232,00 €275,20 €322,40 

Persoon jonger dan 15 

- bed 
€79,60 €121,40 €163,20 €205,00 €242,80 €284,60 

Hotel Sorea Titris ***  

Hoge Tatra  



Skipassen 

Via de volgende link krijgt u meer informatie over de ski-

scholen en –instructeuren ter plaatse:  

https://www.strbskepleso.sk/services/ski-schools-and-instructors  

 

Via deze link kunt u de prijslijst raadplegen van de skipas-

sen:  

https://www.vt.sk/en/price-lists/price-list/skipass-pricelist-201819

-the-high-tatras/  

 

Meer informatie bij Beata Torokova (torokova@sorea.sk) 

 


