
ABONAMENTE FITNESS

GOLD 1              1 lună

Acces în sala de fitness

Invitații tăi plătesc accesul la SPA cu 
50% reducere (maxim un invitat pe zi)

Acces la vestiare/ prosop mare și prosop mic

Acces gratuit la barul de ceai și 
apă aromatizată

Parcare gratuită

WiFi gratuit

20% reducere la clasele de mișcare
10% reducere la tratamentele corporale

GOLD 3                 3 luni

Include toate beneficiile de la 

GOLD 1 plus 

GOLD 6                  6 luni

Include toate beneficiile de la 

GOLD 3 plus 

GOLD 12             12 luni

Include toate beneficiile de la 

GOLD 6 plus 

Tarife copii membri Gold: 

Copiilor cu vârsta până în 16 ani nu le este permis accesul în sala de fitness.

Copiii cu vârsta de peste 16 ani au următoarele tarife:    L- V  35 lei    |    S - D  45 lei

PLATINUM 1              1 lună

Acces la piscină interioară
Acces la saune, jacuzzi exterior și Frigidarium
Acces la sala de fitness

Acces la vestiare/ Prosop mare și papuci
Acces gratuit la barul de ceai și 
apă aromatizată

WiFi gratuit
Parcare gratuită

20% reducere la clasele de mișcare
30% reducere la terapia prin plutire
10% reducere la tratamentele corporale
Invitații tăi plătesc accesul la SPA 
cu 50% reducere (maxim un invitat pe zi).

ABONAMENTE PISCINA & FITNESS

PLATINUM 3                 3 luni PLATINUM 6                6 luni PLATINUM 12               12 luni

Include toate beneficiile de la 

plusPLATINUM 1 

Include toate beneficiile de la 

PLATINUM 3 plus

Include toate beneficiile de la 

PLATINUM 6 plus

Tarife copii membri PLATINUM:
luni-vineri: copiii cu vârsta între 3 și 12 ani plătesc 35 lei, iar cei peste 12 ani plătesc 65 lei
sâmbătă-duminică: copiii cu vârsta între 3 și 12 ani, plătesc 40 lei, iar cei peste 12 ani, plătesc 80 lei

15% reducere la tratamentele corporale

10 zile înghețarea abonamentului

20% reducere la tratamentele corporale

30 zile înghețarea abonamentului

3 masaje gratuite Aromazen (50’)

4 invitații pentru cei dragi

20 de zile înghețarea abonamentului

1 masaj gratuit Aromazen (50’)

2 invitații pentru cei dragi

444 lei

1199 lei 2121 lei 3737 lei

699 lei

1888 lei 3555 lei 6777 lei

10 zile înghețarea abonamentului 15% reducere la tratamentele corporale si
15 zile înghețarea abonamentului

30 zile înghețarea abonamentului


