
Позлзване на басейн (до 60 мин) - еднократно 8.00 лв.

Позлзване на джакузи (до 45 мин) - еднократно 7.00 лв.

Ползване на сауна (до 45 мин) - еднократно 8.00 лв.

Комбинирано ползване (басейн, джакузи и сауна до 120 мин) - еднократно 20.00 лв.

Абонамент за 5 бр от една или съчетание от различни 10% отстъпка

Абонамент за 10 бр от една или съчетание от различни 15% отстъпка

Еднократно 12.00 лв.

Абонамент за 4 посещения 43.00 лв.

Абонамент за 8 посещения ***(валиден в срок от 60 дни) 81.00 лв.

Еднократно 12.00 лв.

Абонамент за 4 посещения 43.00 лв.

Абонамент за 8 посещения 81.00 лв.

Еднократно 12.00 лв.

Абонамент за 4 посещения 43.00 лв.

Абонамент за 8 посещения 81.00 лв.

Еднократно 25.00 лв.

Абонамент за 4 посещения 90.00 лв.

Абонамент за 8 посещения 170.00 лв.

Двама родители в групови занимания - еднократно (не се предлага абонамент) 30.00 лв.

Еднократно 12.00 лв.

Абонамент за 4 посещения 43.00 лв.

Абонамент за 8 посещения 81.00 лв.

Еднократно 15.00 лв.

Абонамент за 4 посещения 57.00 лв.

Абонамент за 8 посещения 108.00 лв.

Еднократно 20.00 лв.

Абонамент за 4 посещения 76.00 лв.

Абонамент за 8 посещения 144.00 лв.

Водна гимнастика/рехабилитация с възрастен/дете - еднократно 25.00 лв.

Занимания с бебе + родител - еднократно 30.00 лв.

Занимания с бебе + двама родители - еднократно 35.00 лв.

Абонамент за 5 бр индивидуални занимания 5% отстъпка

Абонамент за 10 бр индивидуални занимания 10% отстъпка

За свободно ползване в края на деня, трябва да дойдете не по-късно от 30 мин преди края на работното време, като се задължавате да напуснете сектора не по-късно 

от 30 мин след края на работното време.

Всички посетители са задължени да се запознаят и спазват правилника за ползване услугите на АКВА сектора.

СВОБОДНО ПОЛЗВАНЕ БАСЕЙН, ДЖАКУЗИ И САУНА                                                                                                                                                                                                                                       
(басейнът се ползва в часовете, когато не се провеждат групови занимания)

САМОСТОЯТЕЛНИ ИНД. ВОДНИ ЗАНИМАНИЯ С МЕД. РЕХАБИЛИТАТОР/КИНЕЗИТЕРАПЕВТ                                                                 
(заниманията се провеждат след запазен час в свободните часове за достъп в басейна)

ГРУПОВИ ВОДНИ ЗАНИМАНИЯ С БЕБЕ + РОДИТЕЛ                                                                                                                                                                            
(заниманията са за бебета от 10 мес. до 3 год. и се провеждат по график в определени часове с мед. рехабилитатор/кинезитерапевт. Макс. до 10 бебета + родител)

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ПО ПЛУВАНЕ НА ДЕЦА НАД 3 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ                                                                                                                                    
(заниманията се провеждат по график в определени часове. Макс. до 18 деца.)

ГРУПОВА ВОДНА АЕРОБИКА С КЛУБ "МАРИЯ ШПИЦЕР"                                                                                                                                                             
(заниманията се провеждат по график в определени часове. Макс. до 12 души.)

ИНДИВИДУАЛНИ ГРУПИ ДО 5ма ДУШИ ПО ПЛУВАНЕ С ТРЕНЬОР                                                                                                                                              
(сформиране инд. групи до 5ма души в час, съгласуван с треньора, в часовете, когато няма групи. По това време басейна може да се ползва и от др. клиенти.)

Всички абонаменти са валидни в срок от 30 дни (без ***) от датата на закупуването им.

ГРУПОВА ВОДНА ГИМНАСТИКА ЗА БРЕМЕННИ                                                                                                                                                                                                                                                         
(заниманията се провеждат по график в определени часове и се водят от мед. рехабилитатор/кинезитерапевт. Макс. до 12 дами.)

ГРУПОВА ВОДНА ГИМНАСТИКА С МЕД. РЕХАБИЛИТАТОР/КИНЕЗИТЕРАПЕВТ                                                                                                                                                  
(заниманията се провеждат по график в определени часове. Макс. до 12 души.)

20% ОТСТЪПКА ЗА БРАТ/СЕСТРА: Валидна само при групи “Обучение плуване деца над 3 год.“ и “Родител + Бебе“. Всяко второ и 

следващо дете ползва 20% отстъпка при закупуване на абонамент. Не важи при еднократно ползване.

САМОСТОЯТЕЛНИ ЗАНИМАНИЯ ПО ОБУЧЕНИЕ ПО ПЛУВАНЕ С ТРЕНЬОР                                                                                                                                              
(самостоятелно инд. обучение по плуване с треньор в часове, съгласувани с треньора. По време на тези занимания басейна се ползва и от др. клиенти/специалисти.)

Запазването място за групови занимания става само в същия ден на заниманията, като заявки се приемат най-късно 1 час преди тяхното начало. Молим клиентите, 

които няма да успеят да се явят на запазено от тях място, да предупреждават. Ако няма свободни места, ще Ви бъде отказан достъп.


