
مبلغ شهریه

.تخفیف در نظر گرفته میشود% 20درصورت ثبت نام بصورت یکجا در چهار ترم متوالی 

1397/01/31  الی 1396/07/01از  )  )

ایروبیک
( کاردیو فیتنس )

17:30 - 16:30چهارشنبه- دوشنبه - شنبه 

ریال  1 200 000
باراسل

 هفته4 جلسه8

پیالتس
سه شنبه- یکشنبه 

 هفته4 جلسه8

17:30 - 18:30 چهارشنبه- دوشنبه - شنبه 

19:30 - 20:30

ایروفیت کودکان

ریال   1 200 000 هفته4

ریال   1 000 000

 هفته4

21:30 - 20:30سه شنبه- یکشنبه 

96کالسهای مجموعه ورزشی سوده در ترم پاییز و زمستان 

ساعات تشکیل کالسروزهایرشته ورزشی

چهارشنبه- دوشنبه - شنبه 

ریال  1 100 000

ریال  1 300 000

ریال  1 400 000

 هفته4

 جلسه12

ریال  1 400 000

 هفته4

BOOT  CAMP جلسه21:3012 - 19:3020:30 - 18:30چهارشنبه- دوشنبه - شنبه 

CT+ بادی پامپ 

TRX

ریال  1 200 000 هفته4

سه شنبه- یکشنبه 

ریال  1 300 000

ایروفیت

 هفته4 جلسه18:308 - 17:30

19:30 - 20:30

ریال   1 000 000

 جلسه12

ریال  1 800 000 هفته4

اسکیت

چهارشنبه- دوشنبه - شنبه 

ریال  1 300 000

 هفته4

ریال 3 500 000

یوگا

بدمینتون

 جلسه8

16 - 15سه شنبه- یکشنبه 

سه شنبه- یکشنبه 

ایروبیک ترکیبی

(پیشرفته) چهارشنبه- شنبه 

 جلسه2212 - 15همه روزه

 جلسه8 هفته4

ریال  1 200 000

ریال  1 200 000

 هفته4

ریال  1 200 000  جلسه8

 جلسه8

 هفته4

 جلسه12

15 - 16:30

ریال   1 000 000 هفته4
( سبک کیوکوشین )

 هفته4 جلسه19:308 - 18:30سه شنبه- یکشنبه 

 هفته4

16 - 17

ریال  1 300 000

کاراته
 جلسه18:308 - 17سه شنبه- یکشنبه 

چهارشنبه- شنبه والیبال

 جلسه8سه شنبه- یکشنبه بسکتبال

ریال   1 000 000 هفته4

(عمومی)بدنسازی 

18:30 - 20

15 - 1616 - 17

ریال  1 200 000

(خصوصی)بدنسازی 

 جلسه8

ریال  1 300 000

16:30 - 17:3018:30 - 19:30

19:30 - 20:3020:30 - 21:30

تعداد 

جلسات

مدت 

اعتبار

 هفته4

 هفته4 جلسه12

 جلسه12

 هفته4

 جلسه1612 - 15چهارشنبه- دوشنبه - شنبه 

 هفته4 جلسه12

 هفته4

 جلسه2212 - 15همه روزه

ژیمناستیک ریتمیک
+باله پیشرفته 

چهارشنبه- دوشنبه - شنبه 

 جلسه18:3012 - 17:30چهارشنبه- دوشنبه - شنبه 

 جلسه17:308 - 16سه شنبه- یکشنبه 

15:30 - 16:30

(ایروبیک موزون)کودکان 
سه شنبه- یکشنبه 

17 - 18:30

سه شنبه- یکشنبه 

پنجشنبه- دوشنبه 

18 - 19:3019:30 - 21

17 - 18:30

باله

باله پیشرفته

ریال  1 400 000 هفته4 جلسه168 - 15

 هفته4 جلسه188 - 16:30سه شنبه- یکشنبه 

ریال  1 300 000 هفته4



09193100157-158   و   44238390-91   و   44277100:    تلفنهای تماس


