
 

   

Flamenco Fitness Center 
Napijegyek 
Hétfő - Szerda – Péntek – Szombat – Vasárnap:        2.600 Ft 

Kedd – Csütörtök:             2.000 Ft 

 

10 alkalmas tömbjegy  vásárlástól számított 6 hétig érvényes       24.000 Ft 

20 alkalmas tömbjegy  vásárlástól számított 3 hónapig érvényes      45.500 Ft 

 

Bérletek 

Egyéni Tagság: : Személyenként, névre szóló, fénykép alapján beazonosítható, nem átruházható kártya 

Csúcsidős bérlet: A nyitva tartás teljes ideje alatt belépésre jogosít. Hétfőtől péntekig 7.00-22.00-ig és szombat, vasárnap 8.00-

20.00-ig. 

Csúcsidőn kívüli bérlet: Hétköznapokon 7.00-17.00-ig történő belépésre jogosít. 

Déli bérlet: Hétköznapokon 11.00-15.00-ig történő belépésre jogosít. 

 

INTERNETES ÁRLISTA LEKÉRŐKNEK első havi csúcsidős bérlet       20.000 Ft 
 

1 hónapra érvényes csúcsidős   7.00-22.00            27.000 Ft              

3 hónapra érvényes csúcsidős  7.00-22.00         77.000 Ft                

6 hónapra érvényes csúcsidős  7.00-22.00                              145.000 Ft  

1 évre érvényes csúcsidős  7.00-22.00                                256.000 Ft  
 

1 hónapra érvényes csúcsidőn kívüli  7.00-17.00            22.000 Ft     

3 hónapra érvényes csúcsidőn kívüli 7.00-17.00            60.000 Ft 

6 hónapra érvényes csúcsidőn kívüli 7.00-17.00                                          114.000 Ft   

1 évre érvényes csúcsidőn kívüli  7.00-17.00                              196.000 Ft    

 

1 hónapra érvényes déli bérlet                     11.00-15.00                                            15.500 Ft 

3 hónapra érvényes déli bérlet                     11.00-15.00                                           42.500 Ft 

6 hónapra érvényes déli bérlet                     11.00-15.00                                            71.000 Ft 

1 évre érvényes déli bérlet                            11.00-15.00                                                      120.000 Ft 

 

 
Diák és nyugdíjas bérletek 

Személyenként, névre szóló, fénykép alapján beazonosítható, át nem ruházható kártya. 

Csúcsidőn kívüli bérlet: Hétköznapokon 7.00-17.00-ig történő belépésre jogosít. 

Csúcsidős bérlet: Hétfőtől-péntekig 7.00-17.00-ig és szombat-vasárnap 8.00-17.00-ig jogosít belépésre. 

 

1 hónapra érvényes csúcsidőn kívüli   7.00-17.00              15.500.-  

3 hónapra érvényes csúcsidőn kívüli  7.00-17.00              42.500.-  

6 hónapra érvényes csúcsidőn kívüli  7.00-17.00            74.500.-  

1 évre érvényes csúcsidőn kívüli   7.00-17.00        136.500.-  

 

6 hónapra érvényes diák / nyugdíjas csúcsidős bérlet                                84.500.-            

1 évre érvényes diák / nyugdíjas csúcsidős bérlet                 157.000.-             

 

*Az árak 2020. január 1-től érvényesek. 

 



 

 

 

 

 

 

A Flamenco Fitness Center az árváltozás jogát fenntartja. Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák. 

Klubunkban SZÉP Kártyával is fizethet! 

AKCIÓS ajánlatainkról és vállalati bérlet lehetőségeinkről kérjen további felvilágosítást! 

 
Áraink a következő szolgáltatásokat tartalmazzák: 

• ellenáramoltatóval felszerelt úszómedence 

• finn szauna, hideg vizű merülő medencével 

• cardio- és erősítő gépekkel felszerelt fitness terem 

• aerobic, aquatorna, jóga, pilates 

• fitness konzultációk, egyéni edzésterv kialakítása 

Egyéb szolgáltatásaink: 

• masszázs  

• szolárium (álló) 

• infra szauna 

 

Amennyiben bármilyen kérdése lenne egyéni  vagy céges bérlettel kapcsolatban kérjük, keresse  

Gulyás Veronikát a +36 1 889 5761 vagy a +36 1 889 5760 telefonszámon, e-mailen a flamenco.fitness@danubiushotels.com 

címen, vagy személyesen a Danubius Hotel Flamenco Fitness Center  recepcióján. 

 

Tegye próbára a klubot! Kedvezményes első látogatás 1.000 Ft-ért! 

 
 

mailto:flamenco.fitness@danubiushotels.com

