
Opening Hours: 
Ozone Gym: 7:00 am – 11:00 pm
Swimming Pool: 7:00 am – 11:00 pm
Ozone Spa: 9:00 am – 10:00 pm

ساعات العمل:
أوزون جيم: 7:00 صباحًا حتى 11:00 مساًء

حوض السباحة: 7:00 صباحًا حتى 11:00 مساًء
اوزون سبا: 9:00 صباحًا حتى 10:00 مساًء

ميزات إضافية مميزة:

20 متر حوض سباحة داخلي وجاكوزي مع مدخل مباشر من الغرفة الخاصة بالرجال لتبديل المالبس  •
7 غرف لعالجات الجسم والوجه مع غرفة مّساج لشخصين )ديو روم(  •

حمام مغربي فاخر مع غرفة تبديل مالبس خاصة  •
)chromotherapy( غرف ساونا و بخار في أجواء تقنية عالج األلوان  •

Additional special features:

• 20 meter daylight indoor swimming pool and a Jaccuzi located in a tranquil space   
 with a private access from the male lockers area
• 7 body and facial treatment rooms including a Duo Massage Room 
• Signature Moroccan Hammam with a private dressing area
• Sauna & steam rooms with a chromotherapy ambience 
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Gym Membership عضوية النادي الرياضي



Ozone Gym is a leading health club in Qatar that provides the perfect environment and range of facilities 
to help you maintain a right healthy way of life. As a quality-conscious gym, we offer outstanding 
facilities complimented by excellent services.

Enlarged over an area of 490 Sqm, Ozone Gym is equipped with the latest state-of-the art cardiovascular 
and weightlifting machines to bring extra comfort for our members and accommodate the needs of the 
new healthy generation.

Upgrade to Golden Membership level and indulge with outstanding extra benefits.

Qualify your corporate account with our sales associate for a special discount.

Membership Benefits:

• Full use of the health club facilities including steam room and sauna
• Access to the daylight indoor swimming pool and Jacuzzi 
• Complimentary 6 personal training sessions )for 12 months, 6 months and 3 months members(
• Complimentary 3 spa treatments )for 12 months & 6 months members(
• Gym access card invitations according to membership type
• Membership freezing option )for 12 months & 6 months members(
• Semi-private trainer upon availability
• Upgraded locker area with keyless cabinets
• Signature amenities, luxury towels and bathrobes
• Personal trainer upon request and reservation on chargeable basis
• Private parking with direct access to the Gym

• 20% discount on A La Carte Spa treatments
• 20% discount on all fitness, swimming and slimming packages
• 10% discount on Food & Beverage outlets )Excluding Bars(
• 10% discount on membership fees upon renewal

*Terms & Conditions Apply

ُيعتبر »أوزون جيم« ناٍد صحي رائد في قطر، فهو يوّفر محيط مثالي وباقة من الخدمات لتساعدك على 
الحفاظ على حياة صحّية. يحرص »أوزون جيم« على أهمية الّرياضة الّسليمة في الحياة، لذا يقّدم لضيوفه 

أحدث الوسائل الّرياضية وأعلى درجات العناية.

تّم توسيع »أوزون جيم« على مساحة 490 م2 وتجهيزه بأحدث آالت تنشيط الّدورة الدموية وحرق الّدهون 
لتأمين راحة إضافية لألعضاء ونشأة جيل صحي جديد. 

يمكنك الّترقية إلى »العضوية الّذهبية« واإلستفادة من تسهيالت ومزايا خاصة إضافية.
يمكنك اإلستفسار عن أسعار الشركات الخاصة مع فريق المبيعات.

* تطّبق الشروط واألحكام

فوائد العضوية:

إستخدام شامل لمرافق الّنادي الّصحي بما في ذلك غرفة البخار والّساونا  •
الّدخول إلى حوض الّسباحة الداخلي والجاكوزي  •

6 حصص مجانية مع مدّرب خاص )لعضوية 12 أشهر، 6 أشهر، 3 أشهر(  •
3 عالجات مجانية من »أوزون سبا« )لعضوية 12 أشهر و6 أشهر(  •

عدد من بطاقات الدعوات الخاصة للنادي الصحي وفقًا لنوع العضوية   •
إمكانية تجميد إشتراك العضوية )لعضوية 12 أشهر و6 أشهر(  •

مدّرب شبه خاص عند التوافر  •
أفخر المستحضرات وأجود أنواع المناشف وأثواب الحمام  •

غرفة خاصة لتبديل المالبس مزّودة بخزائن لمس  •
حجز حصص بأسعار محّددة مع مدّرب شخصي   •

مواقف خاصة للّسيارات مع مدخل مباشر إلى الّنادي الّصحي  •

20% حسم على كافة العالجات المختارة   •
20% حسم على باقات اللياقة البدنية، تعليم السباحة وماكنة التنحيف  •

10% حسم في جميع مرافق الفندق )باستثناء النوادي الليلية(  •
10% حسم على تجديد إشتراك العضوية  •

Let Us Shape Your Bodyدعنا نهتّم برشاقتك

Membership Type / Fees 12 months 6 months 3 months 1 month

Individual Rate Single 15 000 QR 8 000 QR 5 000 QR 2 000 QR

Individual Rate Couple 20 000 QR 12 000 QR 8 000 QR 3 500 QR

1 شهر3 شهر6 شهر12 شهرنوع/ رسم اإلشتراك
2000 ر.ق5000 ر.ق8000 ر.ق15000 ر.قإشتراك العضوية الفردية

3500 ر.ق8000 ر.ق12000 ر.ق20000 ر.قإشتراك العضوية المزدوجة


