
مدت
ساعات تشکیل کالسروزهایرشته ورزشی

تعداد

(خصوصی)حرکات اصالحی

(خصوصی)

آموزش شنا
(نیمه خصوصی  )

 جلسه12

جمعه ها و ایام تعطیل

15 - 17

جمعه ها و ایام تعطیل

یک جلسه
9 - 12

19:30-21:30

 جلسه10
13 - 1616:30-19:30

 هفته12

ریال  4 500 000

ریال   6 000 000
مادر و کودک

21 الی 15انتخابی از 

از شنبه تا پنجشنبه

ریال  4 500 000

ریال   6 000 000

دو تا سه شاگرد با یک مربی

دانش آموزی
ریال  3 500 000

 جلسه12

روزهای زوج و یا فرد(نیمه خصوصی)سینکرونایز

 جلسه2112 الی 15انتخابی از 

 جلسه12

 جلسه12

 جلسه12

آموزش شنا
(خصوصی  )

مدرسه شنا

مدرسه نجات غریق

(آب درمانی)هیدروتراپی

چهارشنبه- دوشنبه - شنبه 

آموزش شنای

 هفته6

روزهای زوج و یا فرد(خصوصی)سینکرونایز

یک شاگرد با یک مربی

 جلسه12

(دراستخر و سالن بدنسازی)

15 - 16:30

15 - 16:30

21 الی 15انتخابی از 

روزهای زوج و یا فرد

استخر تفریحی

21 الی 15انتخابی از 

سه شنبه- یکشنبه 

16:30-19:30

17 - 19

13 - 16

همه روزه

همه روزه

13:30 - 12جمعه ها

ریال  5 800 000

21 الی 15انتخابی از 

 هفته4

 هفته5

 هفته4

 هفته5

ریال  3 500 000

ریال  4 500 000 هفته4 جلسه12

97کالسهای مجموعه ورزشی سوده در ترم پاییز و زمستان 

ریال  2 500 000

روزهای زوج و یا فرد

1398/01/31  الی 1397/07/01از  )  )

ریال  4 200 000
از شنبه تا پنجشنبه

ریال     300 000

9 - 12

19:30-21:30

 جلسه ای20کارت 

(استخر تفریحی)

17 - 19  جلسه ای10کارت 

(استخر تفریحی)

جمعه ها و ایام تعطیل

@soodehclubآدرس اینستاگرام   @soodehclubb     آدرس کانال تلگرام 0919 3100 157-158   و   44 23 83 90-91   و   44 27 7100:    تلفنهای تماس

15 - 17

16:30-19:30

از شنبه تا پنجشنبه

15 - 17

13 - 16

19:30-21:30 17 - 19

9 - 12

 دقیقه45

حمام سنتی

ریال    950 000

نیم ساعت

ریال    750 000

ریال     400 000

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

کلیه ایام هفتهریلکسیماساژ

با وسایل کامالً 

بهداشتی و یکبارمصرف

کلیه ایام هفته

مبلغ شهریه
اعتبارجلسات

تمامی سانسهای تفریحی

تمامی سانسهای تفریحی

یک ساعت

چهار ماه

دو ماه

21 الی 15انتخابی از 

ریال     600 000

 جلسه20

 هفته5

 هفته5

 جلسه12

ریال  4 500 000


