עונת הרחצה 2021

הת

חד

מועדון ספורט
שנו במגלשה! שערי תקווה

בריכת שחיה ובריכת פעוטות  חדר כושר משוכלל  סאונה יבשה  חוג ספינינג  מתחם ג’מבורי 
הטבה מיוחדת לחברי מועדון גמלאים ואזרחים ותיקים  מזנון בריכה  חוגי שחייה מגוונים  מדשאות מוצלות  אווירה משפחתית

שעות פעילות בריכה חודשים יולי/אוגוסט
יום

מעורב

גברים

נשים

20:00-21:00 06:00-20:00
רביעי
		
חמישי 06:00-22:00
06:00-07:00 08:00-18:30
שישי
10:00-22:00
שבת

21:00-22:00

יום

מעורב

גברים

		
ראשון 16:00-19:00
		
16:00-20:00 06:00-09:00
שני
שלישי 16:00-18:30 06:00-09:00

נשים
19:00-20:00

ערב לאירועים

ערב לאירועים

07:00-08:00

רביעי 19:00-20:00 16:00-19:00 06:00-09:00
		
חמישי 16:00-20:00 06:00-09:00
06:00-07:00
שישי 08:00-18:30
10:00-19:00
שבת

07:00-08:00

שעות פעילות
חדר הכושר:

פעילות קבועה
לילדים:

ימי שני:
מתנפחים /תחרויות
בריכה /סדנאות/חוגים
ימי חמישי:
מועדון הסרט הטוב

א'-ה'06:00-10:00 :
16:00-23:00
שישי06:30-18:00 :
שבת10:00-23:00 :

סטודיו עיצוב אחר0544605021 :

ראשון 20:00-21:00 12:00-20:00
		
06:00-22:00
שני
שלישי 06:00-18:30

21:00-22:00

שעות פעילות בריכה חודשים מאי/יוני/ספטמבר

הדרך הנכונה לחזור לכושר ,עוברת במועדון הספורט שערי תקווה
בריכה

תושב חוץ

חדר כושר

יחיד
זוגי
משפחתי

₪ 1,450 ₪ 1,200
₪ 1,700 ₪ 1,450
₪ 2,200 ₪ 1,950

תושב תושב
מנוי
שנתי רבעוני
750 2,000
יחיד
1000 3,000
זוגי
משפחתי 3,800

מבצעים
לנרשמים לבריכה
עד ה־18.5
* הגרלת מנוי מתנה
לתושבי הישוב
*  250ש"ח הנחה
לתושבי חוץ

מחירון כרטיסיות

מנוי משולב בריכה  +חדר כושר
חוץ
שנתי
2,400
3,300
4,100

חוץ
רבעוני
900
1,100

הנחות לתושבי הישוב:

חוץ
2,750
3,450
4,450
1,850
2,350

תושב
סוג מנוי
2,500
יחיד
3,150
זוגי
4,050
משפחתי
אזרח ותיק יחיד 1,600
אזרח ותיק זוגי 2,050

תיק ספורט
מתנה

 50%הנחה

לאזרחים ותיקים ,חיילים בסדיר
(לא כולל מנוי משולב ותיק)

 25%הנחה

למצטרפים
למנוי שנתי!

משפחה חד הורית ,סטודנט עד גיל ,25
בעלי  50 %נכות ומעלה

מבצע חדש בחדר הכושר:
מגוון חוגים ללא תוספת תשלום

למצטרפים למנוי שנתי
ספינינג

כרטיסיה ( 10כניסות)
*למנויים בלבד( ₪ 400 :אחת לעונה)
ללא מנוי₪ 500 :
כניסה חד פעמית₪ 60 :

אשטנגה ויניאסה יוגה
TRX
זומבה
אימון מתיחות

כרטיסיות כניסה:
ילדים מעל גיל שלוש חייבים בניקוב כרטיסייה.
הכרטיסייה מאפשרת כניסה לבריכה בלבד.
כרטיסיות מעונת הרחצה  2019תקפות לעונה זו.
כרטיסיות שנרכשו לפני עונת  2019לא יכובדו.

*מותנה בכמות נרשמים

אירועים
וימי גיבוש וכיף
בבריכה
כתובת :רח' הצוק  1שערי תקווה | שעות קבלת קהל :ימים א-ה09:00-15:00 :
טלפון משרד | 03-9363461 :פקס | 03-9063341 :נייד :אורלי  | 053-4367049מיילkantryst@gmail.com :

פתיחת עונה 18.5.21 :סגירת עונה 14.9.21

