
СЕКТОР ФИЗИОТЕРАПИЯ И БАСЕЙН 
моб. 0877 53 17 19 

тел. 02 450 29 53 

E-mail: aqua@shterevhospital.com 
 

СВОБОДНО ПОЛЗВАНЕ НА АКВА СЕКТОР: пакетите са валидни по 30 дни 
 еднократно за 5 бр за 10 бр неограничена 

Възрастен 12.00 55.00 100.00 120.00 

Дете от 1 до 6 год. с родител 18.00 82.00 150.00 180.00 
Родител с дете под 1 год.: 
Родител с дете над 6 год.: 

Родител с 2 деца под 6 год.: 
Родител с 2 деца над 6 год.: 

Не може 
Нормална цена 
Не може 
Нормална цена 

Басейна се ползва само в часовете, когато не се провеждат 
групови занимания. В тези часове се провеждат и 
индивидуални занимания с треньор и/или рехабилитатор.  
Цената важи за ползване на басейн, джакузи и сауна.  

 

ОБУЧЕНИЕ ПО ПЛУВАНЕ С ТРЕНЬОР ЗА ЛИЦА НАД 3 ГОД.: пакетите са валидни по 30 дни 
 еднократно за 4 бр за 8 бр 

Обучение по плуване 12.00 43.00 81.00 

Отстъпка от втори пакет за ВТОРО ДЕТЕ 1 не 34.40 64.80 

Самостоятелен урок с 1 клиент 2 25.00 95.00 180.00 

Обучение по плуване в обявена група – до 14 деца 
Обучение по плуване по време на „свободно ползване“ – до 5 души 

Препоръчваме да заявите Вашето присъствие 
за група или да запазите желан от Вас час по 
време на свободното ползване. 

 

ЗАНИМАНИЯ С БЕБЕТА ОТ 10 МЕСЕЦА ДО 3 ГОД.: пакетите са валидни по 30 дни 
 еднократно за 4 бр за 8 бр 

Група Родител+Бебе с 1 родител 25.00 90.00 170.00 

Група Родител+Бебе с 1 родител ВТОРО ДЕТЕ 1 не 72.00 136.00 

Група Родител+Бебе с 2 родители 30.00 не не 

Индивидуално занимание за бебе с рехабилитатор 3 30.00 не не 

 

ГРУПОВИ ВОДНИ ЗАНИМАНИЯ: пакетите са валидни по 30 дни, с изключение на 4 
 еднократно за 4 бр за 8 бр 

Аеробика клуб „Мария Шпицер“ 4 12.00 43.00 81.00 

Гимнастика с мед. рехабилитатор 12.00 43.00 81.00 

Гимнастика за бременни с мед. рехабилитатор 12.00 43.00 81.00 
 

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ! 

МЯСТО В ГРУПОВИ ЗАНИМАНИЯ: Всички групови занимания са с ограничено място. Можете да заявите 

Вашето присъствие чрез контактите ни. За групи по Аеробика клуб „Мария Шпицер“ присъствието се заявява в 

денят на провеждане на дадената тренировка. На клиенти, заявили присъствие, но не се явили, може да им 

бъде отказано запазване на място в бъдеще. Заявяването на място не е задължително. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: Всички занимания са с продължителност около 50 мин. 
1 ВТОРО ДЕТЕ: второто (брат/сестра) и всяко следващо дете ползва 20% отстъпка от пакет, при закупуването 

на пакет на редовна цена на първото дете. 
2 САМОСТОЯТЕЛНИ УРОЦИ ПО ПЛУВАНЕ: провеждат се в часовете, когато няма групови занимания след 

предварително запазен час според графика на треньорите. Басейнът остава отворен за свободно ползване. 
3 ИНД. ЗАНИМАНИЕ С РЕХАБИЛИТАТОР: занимания с мед. характер при налична патология или изостване в 

двигателното развитие. Извършват се само след к-я с лекар физиотерапевт без значение от възрастта. 
4 АЕРОБИКА КЛУБ „МАРИЯ ШПИЦЕР“: пакета за 8 бр. за посоченото занимание е валиден 60 дни. 

WWW.SHTEREVHOSPITAL.COM 

РАБОТНО ВРЕМЕ: 

 Понеделник до Петък: от 08:30ч до 20:00ч 

 Събота и Неделя: от 09:00ч до 17:00ч 

Моля, следете сайта за работно време през 

празници, профилактики и др. 


