
בריכת שחיה בריכת פעוטות  חדר כושר  חוגי שחייה   מגלשות מים לילדים  סטודיו חוגים  מזנון עשיר  מדשאות 

פתיחת עונה: 19.5.22 סגירת עונה 3.10.22

יולי/אוגוסט
יום      מעורב      גברים                נשים

ראשון   12:00-20:00     20:00-21:00      21:00-22:00
שני   06:00-22:00  

שלישי   06:00-18:30                

רביעי   06:00-20:00     20:00-21:00       21:00-22:00
חמישי   06:00-22:00  

שישי   08:00-18:30     06:00-07:00        07:00-08:00
שבת   10:00-22:00

ערב לאירועים

מאי/יוני/ספטמבר
יום              מעורב                      גברים                  נשים

19:00-20:00                            16:00-19:00 ראשון 
  16:00-20:00   06:00-09:00 שני 

 16:00-18:30   06:00-09:00 שלישי 

 19:00-20:00  16:00-19:00   06:00-09:00 רביעי 
  16:00-20:00   06:00-09:00 חמישי 

07:00-08:00     06:00-07:00                          08:00-18:30 שישי 
 10:00-19:00 שבת 

 ערב לאירועים

שעות פתיחה בבריכה:

 הטבות לתושבים 
בלבד

אזרח ותיק
חד הורית

סטודנטים עד גיל 25 
נכים מעל 50% 
25% הנחה

מחירון מנויים ללא חוגים

סוג מנוי

משפחתי 

בריכה+ חדר כושרחדר כושרבריכה
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167x12

2,000
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3,800
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2,500

263x12

 3,150

338x12

4,050

1,450

 1,700

2,200

200x12

2,400

275x12

 3,300

338x12

4,050

229x12

2,750

288x12

 3,450

371x12

4,450

תושבי חוץתושביםתושבי חוץתושביםתושבי חוץתושבים

יחיד שנתי

זוגי שנתי

עונת הרחצה 2022

מועדון ספורט
שערי תקווה

 אירועים 
 וימי גיבוש: 

 053-4367049
אורלי

 מבצעים 
 לנרשמים לבריכה:

 עד ה-19.5 
 *הגרלת מנוי מתנה 

לתושבי היישוב
 * ₪250 הנחה 

לתושבי חוץ

מגוון פעילויות 
 לילדים! 

עקבו אחרי 
הפרסומים

 כרטיסייה
  10 כניסות: 

 סטודיו או בריכה 450 ש”ח 
 )תוקף: 6 חודשים לסטודיו, 

שתי עונות לבריכה(

 *מכבדים כרטיסיות 
בריכה מ-2020



עונת הרחצה 2022

מועדון ספורט
שערי תקווה
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לראשונה בשערי תקווה! 
!LAZUZ מבחר ענק של חוגי ספורט למנוי

 שיעורים מעורבים )גברים ונשים(, 
שיעורים לנשים ולנערות

 כתובת: רח' הצוק 1 שערי תקווה | 
שעות קבלת קהל: ימים א-ה: 09:00-15:00 

 טלפון משרד: 03-9363461 | 
פקס: 03-9063341 | אורלי 053-4367049 | 

kantry@shaarey-tikva.muni.il :מייל

https://shaarey-tikva.expo.co.il/Anaf.aspx

מחירון מנוי LAZUZ בשילוב בריכה:
סוג מנוי

יחיד חודשי     

יחיד שנתי 

זוגי שנתי 

BasicBasic בריכהLAZUZ

180x12

2,160

284x12

 3,400

500
חדר כושר

230x12

2,760

358x12

 4,300

900
בריכה וחדר כושר

230x12

2,760

358x12

 4,300

500
חדר כושר

LAZUZ בריכה

 חדר כושר + 
 4 כניסות 

בחודש לסטודיו

 חדר כושר + 4 כניסות 
 בחודש לסטודיו 

+ בריכה

 חדר כושר +
 8 כניסות בחודש 

לסטודיו

 חדר כושר + 8 כניסות 
 בחודש לסטודיו 

+ בריכה

250

275x12

3,300

430x12

 5,150

900
חדר כושר

 *

* תוספת אדם שלישי ומעלה למנוי סטודיו: 50% הנחה ממנוי יחיד

   שנתי בכל קטגוריה

 תוספת ילדים 
)למנוי זוגי בלבד(

מפרט המנוי
 )מספר כניסות 

לסטודיו בחודש(

ספינינג | קיקבוקס | אירובי

כוח | חיטוב | פונקציונלי

 חדש! לרכישת מנוי!

יוגה | פילאטיס | לייףדאנס

חדר כושר

 שעות פעילות חדר הכושר: 
 16:00-23:00  06:00-11:00 :'א'-ה 

 שישי:  06:30-18:00 שבת: 10:00-23:00

לוח שעות סטודיו
https://www.kantrylazuz.co.il/schedule

 ליצירת קשר: 
 054-7091314

יוליה
LAZUZ 70 ש"ח לחודשסטודיו ללא הגבלה: תוספת למנוי


