
 

  

Helia Fitness Center 
 

Napijegyek 

Munkanapokon     7:00-22:00     4 200 Ft 

Hétvégén és ünnepnapokon                  7:00-22:00       5 300 Ft 

Esti belépő minden nap            18:00-22:00    3 100 Ft  

(kivétel: 2020. dec. 25 – 2021. jan. 1.)  

Gyermekjegy minden nap (0-12 évig)  7:00-22:00    3 100 Ft 

 

Bérletek 

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

Csúcsidős bérlet: a hét minden napján 7:00-22:00-ig érvényes 

Csúcsidőn kívüli bérlet: munkanapokon 7:00-15:00-ig történő belépésre jogosít 

 

Egyéni bérlet 

1 hónapra érvényes csúcsidős   7:00-22:00    49 900 Ft 

6 hónapra érvényes csúcsidős   7:00-22:00    197 000 Ft 

1 évre érvényes csúcsidős   7:00-22:00    371 000 Ft 

1 évre érvényes heti 1 napos   7:00-22:00    100 000 Ft 

 

1 hónapra érvényes csúcsidőn kívüli   7:00-15:00    37 000 Ft 

6 hónapra érvényes csúcsidőn kívüli  7:00-15:00    135 000 Ft 

1 évre érvényes csúcsidőn kívüli   7:00-15:00    250 000 Ft 

 

Kiegészítő jegy csúcsidős belépéshez       1 900 Ft 

 

Alkalmas bérletek 

Kártya formájában átadott bérlet, bárki által használható, átruházható, egy időben több személy belépését is lehetővé teszi. 

10 alkalmas, mindennap – 45 nap alatt felhasználható    7:00-22:00 39 000 Ft 

50 alkalmas, munkanapokon - 212 nap alatt felhasználható     7:00-15:00 168 000 Ft 

50 alkalmas, mindennap – 212 nap alatt felhasználható    7:00-22:00 214 000 Ft 

100 alkalmas, munkanapokon - 450 nap alatt felhasználható   7:00-15:00 315 000 Ft 

100 alkalmas, mindennap – 450 nap alatt felhasználható     7:00-22:00 427 000 Ft 

 
Céges bérletek 

Céges ajánlatokkal kapcsolatban keresse bizalommal Balázs Boglárka fitness sales managert. 

 

Az árak 2020. január 1.-jétől visszavonásig érvényesek és az ÁFA-t (27%) tartalmazzák. 

A Helia Fitness Center az árváltozás jogát fenntartja Klubunkban SZÉP kártyával is fizethet! 

Akciós ajánlatainkról és vállalati bérlet lehetőségeinkről kérjen további felvilágosítást! 

 

Áraink a következő szolgáltatásokat tartalmazzák: 

17 méteres úszómedence, két termál medence, jacuzzi, finn szauna, gőzkabin, napozóterasz, kiválóan felszerelt fitness terem 

használatát. Az ár tartalmaz még fitness szintfelmérést, folyamatos fitness konzultációt, egyéni, testre szabott edzésterv 

kialakítását, az órarend szerinti órákon való részvételt. Érkezéskor törölközőt és értékeinek széfet biztosítunk. 

2018. október 1-jétől gratis opcióként a napijegyeinkkel a sóbarlang, illetve infraszauna is igénybe vehető, férőhely függvényében, 

előzetes bejelentkezés után. 

 

Amennyiben bármilyen kérdése lenne, keresse Balázs Boglárka Fitness Sales Managert  

a +36 30 250 4701 vagy a +36 1 889 5820-as telefonszámon, 

e-mailen a helia.fitness@danubiushotels.com címen  

vagy személyesen a Danubius Hotel Helia Spa recepcióján. 
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EGYNAPOS SPA PROGRAMOK - Legyen a vendégünk egész nap! 
                                                                                                     

„Happy Day ” – program 

 

Fitness terem, uszoda, termálmedence, pezsgőfürdő, valamint a szauna és gőzkabin használata 

Aromamasszázs: az illóolaj keverékkel- melyet vendégeink kívánságának megfelelően állítunk össze- végzett masszázs a 

feszes izomzat teljes átgyúrására. A következő hatású olajkombinációk közül választhat: nyugtató, izomlazító, élénkítő. 

Infraszauna: erősíti az immunrendszert, méregtelenítő és stresszoldó, emiatt jótékony hatással van a szervezetre  

Ára: 10 700,- Ft  

„Manager” – program 

 

Fitness terem, uszoda, termálmedence, pezsgőfürdő, valamint a szauna és gőzkabin használata 

Relaxációs arc- és fejmasszázs: az egész arcon frissítő masszázst végzünk, finom, pumpáló mozdulatokkal masszírozzuk 

végig a homlok, az orr, a szem és a fül körüli részeket, majd a tarkó és a nyak izomzata következik.  

Forró-guriga - lazító hátmasszázs: a kezelést két, forró vízzel átitatott összetekert törölközővel végezzük, amellyel a 

nyakat, a vállakat, a felkart, és a teljes hátat masszírozzuk. 

„Fitness saláta” és frissítő ital: egészséges és könnyű vegyes zöldségekből álló tálat és üdítőt szolgálunk fel a hallban lévő 

kávéházban. A salátához 4 féle öntet közül választhatnak vendégeink. Ára: 13 200,-Ft 

 

 

„Dionüszosz” – program 

 

Fitness terem, uszoda, termálmedence, pezsgőfürdő, valamint a szauna és gőzkabin használata 

Borkrém masszázs: híres magyar borokból készített, „hungaricumnak” tekinthető masszázskrémmel végzett relaxáló 

masszázs. Hatása a borkrém hatóanyagtartalmától függően bőrtápláló vagy bőrmegújító, nyugtató, ugyanakkor serkentő 

lehet. 

Vörösboros fürdő anticellulit hatással: vörösbort és szőlő kivonatot tartalmazó fürdőolajjal készült fürdő. Hatékonyan 

regenerálja, hidratálja és fiatalítja a bőrt, különleges természetes összetevői révén anticellulite hatással rendelkezik.  

Ára: 14 500,- Ft 

„Aphrodite” – program 
 

Fitness terem, uszoda, termálmedence, pezsgőfürdő, valamint a szauna és gőzkabin használata 

Aphrodite pakolás: a kezelés szárazkefe masszázzsal kezdődik, mely felkészíti a bőrt a tejszín-méz-narancsolaj pakolás 

minél teljesebb befogadására. Selymes, puha tapintású bőrt eredményez az egész testen. Forró-guriga - lazító 

hátmasszázs: a kezelést két, forró vízzel átitatott rollnivá összetekert törölközővel végezzük, amellyel a nyakat, a vállakat, 

a felkart, és a teljes hátat masszírozzuk. 

Relaxációs fej- és nyakmasszázs: Az akupresszúrás nyomáspontokon finom pumpáló mozdulatokat végeznek, 

végighaladva a fejen, a nyakon és a stressz hatására fájdalmasan feszülő vállövi izmokon. A gyengéd, mégis határozott 

mozdulatok finoman oldják a feszültséget.  

„Fitness saláta” és frissítő ital: egészséges és könnyű vegyes zöldségekből álló tálat és üdítőt szolgálunk fel a hallban lévő 

kávéházban. A salátához 4 féle öntet közül választhatnak vendégeink. 

Ára: 19 900,-Ft 

 


