Program:
Tel.: 0747 217 777

Luni-Vineri: 07.00-22.00
Sâmbătă-Duminică: 09.00-22.00

E-mail: wellness@septimia.ro

LISTĂ DE PREȚURI*
ESTE NECESARĂ O REZERVARE PREALABILĂ!

Program de antrenament
Luni-Vineri: 25 RON
Durata: 1 oră
Program recomandat:
50 min. înot,
10 min. relaxare musculară
în apă sărată

Program hidroterapie cu apă sărată

Program de mentinerea sănătătii

Luni-Vineri: 30 RON
Luni-Vineri:
(prin prezentarea cuponului de pensii)
Bilet adulti: 35 RON / Bilet copii: 20 RON
Sâmbătă-Duminică între orele 9:00-11:30
estecopii:
necesară
min.210
Durata:
orepersoane
Bilet adulti: 50 RON / Bilet
25 RONcomandarea pentru
reducere pentru pensionari
Durata: 2 ore
Program recomandat:
Program recomandat:
3x15
min.
hidroterapie cu apă sărată
3x15 min. hidroterapie cu apă sărată
cu
pauze
de
10 min., mișcare în apă
cu pauze de 10 min.,1x20 min. salinoterapie

Bilet 1 adult +1 copil

Program pentru întărirea
sistemului imunitar
Durata: 3 ore
Luni-Vineri:
Bilet adulti: 42 RON
Bilet copii: 25 RON

Sâmbătă-Duminică / Sărbători legale
Bilet adulti: 60 RON
Bilet copii: 30 RON

Program recomandat:
1 oră de înot intens, 3x15 min. hidroterapie cu apă sărată
cu pauze de 10 min., 1x20 min. salinoterapie

Durata: 3 ore

Luni-Vineri: 55 RON
Sâmbătă-Duminică /
Sărbători legale: 75 RON

Cost suplimentar
(depășire limită de timp)
Fiecare 5 min. începute
2 RON

* Folosirea prosoapelor și papucilor este obligatorie.
* Folosirea prosoapelor în sauna este obligatorie.
* Prosoapele pot ﬁ închiriate de la recepţie.
* Copiii cu vârsta până la 14 ani au acces numai însoțiți de către un adult, sau cu formularul de răspundere părintească adus.
Formularul poate ﬁ descărcat de pe site-ul septimiaresort.ro.
* Pentru copii sub 5 ani intrarea este gratuită.
* NE REZERVĂM DREPTUL DE A SCHIMBA PREŢURILE ȘI CONDIŢIILE DE INTRARE.

ABONAMENTE
- cu intrări de 3 ore pentru întărirea sistemului imunitar
Valabil doar în
Se poate
timpul săptămânii folosi oricând

Abonament anual de 20 intrări

740 RON

900 RON

Abonament anual de 50 intrări

1700 RON

2100 RON

Abonament lunar de 16 intrări

610 RON

800 RON

Abonament trimestrial de 16 intrări 640 RON

850 RON

Utilizatorul abonamentului are dreptul de a închiria un prosop gratuit.
După expirarea abonamentului intrările rămase vor ﬁ șterse.
Preţul cardului de abonament nu se restituie.

Sală haloterapeutică

Tratament Safe Laser

Bilet de 1 oră (peste 5 ani)
20 RON

15 min. / ședinţă
35 RON

Ședință de saună

Gimnastica în apă
pentru bebeluși

Preţ / persoană
10 RON
Utilizare în grup 100 RON

Bilet mamă și bebeluș
40 RON

(la cerere)

Card cadou

Închiriere prosop

Închiriere halat de baie

cu bilet de 3 ore
55 RON

10 RON / buc.

15 RON / buc.

De la Wellness Shop puteţi cumpăra cască de înot, ochelari de înot, costum de baie, papuci, produse cosmetice, etc.
Oferim organizarea petreceri de burlacie sau altor evenimente - detalii la reception@septimiaresort.ro.

Închiriere sală de conferințe și alte servicii
Pentru organizarea evenimentelor vă rugăm să ne contactați - tel.: 0745 133 832.
Chirie sală - 1/2 zi
Chirie sală / zi

300 RON
450 RON

Închiriere flipchart
50 RON
Închiriere proiector
50 RON
Închiriere tv - cu diagonală de 200 cm
70 RON
Sistem audio traducator
70 RON / pers.
(este necesară comandarea pentru min. 10 persoane)

