TARIFE

intrări individuale & alte servicii
Tarife orare intrări individuale
Interval orar

06.00-09.00

09.00-18.00

18.00-22.00

Luni-vineri / 1 oră

22 lei

25 lei

28 lei

Sâmbătă-duminică / 1 oră

25 lei

25 lei

25 lei

alte servicii
Serviciu

Preţ

Bilet Spa adulţi

60 lei/zi

Bilet Spa copii 3-14 ani

20 lei/zi

Bilet curs înot

50 lei/sedinţă 50 minute

Fisă solar 3 minute

5 lei/fisă

Închiriere prosop

10 lei/buc

NOTE
1. Atât abonamentele cât și intrările individuale permit
accesul la următoarele servicii: piscină, jacuzzi, saună
uscată, baie de aburi, saune cu infraroșu, salină și sală de
fitness.
2. Copiii cu vârsta între 0 - 3 ani au acces gratuit.
3. Un adult client poate însoţi maxim 2 copii (cu vârste de
pâna la 14 ani), dintre care doar unul poate să aibă vârsta
sub 3 ani.
4. La recepţia Aquina Spa puteţi achiziţiona căști, ochelari și
costume de baie, precum și băuturi răcoritoare.
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TARIFE

abonamente
Abonamente tip matinal
Tip abonament

Bronze Matinal

Silver Matinal

Interval orar

06.00-09.00

06.00-09.00

Timp de acces

Maxim 3 ore

Maxim 3 ore

Număr intrări / lună

10 intrări, luni - vineri

Zilnic, luni - vineri

Preţ

190 lei

250 lei

Abonamente standard
Tip abonament

Bronze

Silver

Gold

Platinum

Interval orar

06.00-18.00

06.00-18.00

06.00-22.00

06.00-22.00

Intrări / lună

10

30

10

30

Abonament 1 lună

240 lei

300 lei

290 lei

400 lei

Abonament 3 luni

612 lei

740 lei

765 lei

1020 lei

Abonament 6 luni

1008 lei

1218 lei

1260 lei

1680 lei

Abonament 12 luni

1584 lei

1914 lei

1980 lei

2640 lei

Tip abonament

Interval orar

Intrări/lună

Preţ

Abonament Slim

06.00-22.00

5

200 lei

Abonamente 1 lună pentru elevi/studenţi, pensionari
Tip abonament

Bronze

Silver

Gold

Platinum

Elevi/studenţi/
pensionari

200 lei

240 lei

250 lei

330 lei

ALTE ABONAMENTE
Tip abonament

Preţ

Curs de înot 10 sedinţe (+ 1 gratis)

450 lei

Curs de înot 5 sedinţe (+ 1 gratis)

250 lei

Abonament fitness cu instructor personal 7 sedinţe (+1 gratis)

210 lei

Tarife valabile începând cu 01.04.2016.

TARIFE
masaje

Tip masaj

Durată/ședinţă

Preţ/ședinţă

Masaj relaxare

50 minute

65 lei

Masaj relaxare cu roci vulcanice

50 minute

80 lei

Masaj anticelulitic manual

50 minute

75 lei

Masaj cu beţe de bambus

50 minute

65 lei

Masaj la 4 mâini

50 minute

110 lei

Hammam

20 minute

40 lei

NOTE

1. Ședinţele la masaj permit accesul în incinta Aquina
30 de minute în plus faţă de durata masajului (în
cazul clienţilor fără abonament Aquina).
2. Masajul anticelulitic manual nu include și zona
spatelui.
3. Toate celelalte tipuri de masaj cuprind și zona
spatelui.
4. Toate ședinţele de masaj necesită programare în
prealabil.
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TARIFE

Tratamente corporale

tratament

Durată
tratament /
ședinţă

Tarife

Starvac DX Twin - Tratament anticelulitic

50 minute

70 lei

Starvac DX Twin - Drenaj limfatic

40 minute

60 lei

Cavitaţie

30 minute

40 lei

Mezoterapie — Faţă

20 minute

50 lei

Mezoterapie — Corp

30 minute

65 lei

Radiofrecvenţă — Faţă

25 minute

50 lei

Radiofrecvenţă — Corp

30 minute

65 lei

Presoterapie

30 minute

40 lei

Tratament (Cavitaţie + Starvac DX Twin +
Presoterapie)

100 minute

120 lei

Tratament (Cavitaţie + Radiofrecvenţă + Starvac DX
Twin)

90 minute

150 lei

Abonament 5 ședinţe Starvac (+ 1 ședinţă Cavitaţie
GRATIS)

50 minute

325 lei

Abonament 10 ședinţe Starvac (+ 2 ședinţe Cavitaţie
GRATIS)

50 minute

600 lei
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TARIFE

Gift card-uri
gift card-uri
Tip Gift Card

Servicii incluse

Preţ

Valabilitate

Gift card Slim

Acces la: piscină, jacuzzi, saună
uscată, baie de aburi, saune cu
infraroșu, salină și sală de fitness)

60 lei

15 zile de la
achiziţionare

Gift card cu masaj
de relaxare

1 masaj de relaxare + timp
nelimitat în incintă 1 zi

100 lei

15 zile de la
achiziţionare

1 masaj de relaxare cu roci
vulcanice + timp nelimitat
în incintă 1 zi

110 lei

15 zile de la
achiziţionare

1 masaj anticelulitic manual
+ timp nelimitat în incintă
1 zi

110 lei

15 zile de la
achiziţionare

1 masaj cu beţe de bambus
+ timp nelimitat în incintă
1 zi

110 lei

15 zile de la
achiziţionare

1 masaj la 4 mâini + timp
nelimitat în incintă 1 zi

130 lei

15 zile de la
achiziţionare

1 hammam + timp nelimitat
în incintă 1 zi

80 lei

15 zile de la
achiziţionare

1 sedinţă Starvac DX
Twin + cavitaţie + sedinţă
presoterapie

150 lei

15 zile de la
achiziţionare

Gift card cu masaj
de relaxare cu roci
vulcanice

Gift card cu
masaj anticelulitic
manual

Gift card cu
masaj cu beţe de
bambus

Gift card cu masaj
la 4 mâini

Gift card cu
hammam

Gift card
tratament
corporal

(cu acces la: piscină, jacuzzi,
saună uscată, baie de aburi,
saune cu infraroșu, salină și sală
de fitness)

(cu acces la: piscină, jacuzzi,
saună uscată, baie de aburi,
saune cu infraroșu, salină și sală
de fitness)

(cu acces la: piscină, jacuzzi,
saună uscată, baie de aburi,
saune cu infraroșu, salină și sală
de fitness)

(cu acces la: piscină, jacuzzi,
saună uscată, baie de aburi,
saune cu infraroșu, salină și sală
de fitness)

(cu acces la: piscină, jacuzzi,
saună uscată, baie de aburi,
saune cu infraroșu, salină și sală
de fitness)

(cu acces la: piscină, jacuzzi,
saună uscată, baie de aburi,
saune cu infraroșu, salină și sală
de fitness)

NOTE
Pentru durata masajelor, hammamului și tratamentelor corporale incluse in gift carduri, consultaţi
listele de preţuri dedicate masajelor și tratamentelor corporale.
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NOTE
Toţi clienţii sunt rugaţi să citească și

Intrările cuprinse într-un abonament

să completeze regulamentul de ordine

nu se pot reporta de la o luna la alta.

interioră. Fără această procedură, nu
este permis accesul în incinta Aquina.

Accesul copiilor sub 14 ani neînsoţiţi
Luaţi în considerare faptul că timpul

de un adult client este interzis.

petrecut la dușuri, garderobă și
uscătoarele de păr este timp petrecut
în incintă și se taxează corespunzător.
Accesul copiilor între 14-18 ani,
neînsoţiţi de un adult, este permis doar
În intervalul orar 09.00-20.00, Aquina

în cazul în care aceştia au completat

își rezervă dreptul de a micșora

Declaraţia pe proprie răspundere prin

suprafaţa bazinului, delimitând astfel

care se specifică acordul părinţilor

suprafeţele în care se vor desfășura

cu privire la frecventarea copilului a

activităţi organizate: cursuri de înot,

Spa-ului Aquina.

aquagym etc.
Pentru cursurile de înot și toate
Abonamentele lunare sunt valabile
30 de zile calendaristice de la data
activării. Clienţii pot opta pentru
activarea abonamentelor din ziua plăţii
sau în maxim 5 zile calendaristice de
la achiziţionarea acestora.

tipurile de masaje și tratamente
corporale este nevoie de programare
în prealabil.
Ședinţele la masaj permit accestul în
incinta Aquina 30 de minute în plus
faţă de durata masajului (pt. clienţii
care nu sunt abonaţi Aquina).
Vă rugăm să vă prezentaţi cu cel puţin
10 minute înainte de ora la care aţi

Cursurile de înot și abonamentele la

fost programaţi la masaj. Ajungerea

tratamente corporale sunt valabile

cu întârziere conduce automat la

45 de zile calendaristice de la data

scurtarea timpului alocat masajului.

activării. Clienţii pot opta pentru
activarea abonamentelor din ziua plăţii
sau în maxim 5 zile calendaristice de la
data achiziţionării acestora.

Din motive de siguranţă este interzis
accesul copiilor sub 14 ani în sala de
fitness.
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