
Gym Membership عضوية النادي الرياضي

Tel: 4428 8101
E: ozonespa@lacigalehotel.com

www.lacigalehotel.com



Opening Hours: Ozone Gym & Swimming Pool: 6:00 AM – 11:00 PM     |     Ozone Spa: 9:00 AM – 10:00 PM

ساعات العمل: أوزون جيم وحوض السباحة: 6 صباحًا حتى 11 مساًء     |     أوزون سبا: 9 صباحًا حتى 10 مساًء



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

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

Upgrade to Golden Membership level and indulge with outstanding extra benefits.
Enquire about your corporate discount if available for special rates.

Membership Benefits:
• Full use of the health club facilities including steam room and sauna
• Access to the daylight indoor swimming pool and Jacuzzi 
• Free access to selected fitness classes
• 2 Complimentary Treatments & 6 personal training sessions (for 12 months members)
• 1 Complimentary Treatment & 3 personal training sessions (for 6 months members)
• Gym access card invitations according to membership type
• 10% discount gift vouchers 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
• Up to 20% discount on A La Carte Spa services
• Up to 20% discount on F&B outlets (Excluding Bars) (depending on memership Type) 
• Up to 15% discount on membership renewal (depending on memership Type)
• Up to 15% discount on fitness classes (depending on memership Type)

*Terms & Conditions Apply

Let Us Shape Your Body

Membership Type / FeesMembership Type / Fees 12 months12 months 6 months6 months 3 months3 months 1 month1 month

Individual Rate Single 12 500 QR 6 500 QR 3 500 QR 1 500 QR

Individual Rate Couple 17 600 QR 9 600 QR 5 600 QR 2 600 QR



ُيعتبر »أوزون جيم« ناٍد رياضي رائد في قطر، فهو يوّفر باقة من الخدمات وجوًا مثاليًا لمساعدتك الحفاظ 
على حياة صحّية. يحرص »أوزون جيم« على أهمية الّرياضة الّسليمة، لذا يقّدم لضيوفه أحدث الوسائل 

الّرياضية وأعلى درجات العناية مع مدّربين مختّصين.

يحتل »أوزون جيم« مساحة 490 متر مرّبع ومجّهز بأحدث اآلالت الرياضية لتأمين راحة إضافية للمشتركين
ومالَءمة متطلباتهم. 

يمكنك الّترقية إلى »العضوية الّذهبية« واإلستفادة من تسهيالت ومزايا خاصة إضافية.
يمكنك اإلستفسار عن السعر الخاص بشركتك في حال توافره.

* تطّبق الشروط واألحكام

فوائد العضوية:
إستخدام شامل لمرافق الّنادي الّصحي بما في ذلك غرفة البخار والّساونا  •

الّدخول إلى حوض الّسباحة الداخلي والجاكوزي  •
مشاركة مجانية في صفوف رياضّية محّددة  •

2 عالجات مجانية، و6 حصص مجانية مع مدّرب خاص )لعضوية 12 شهر(  •
1 عالج مجاني و3 حصص مجانية مع مدّرب خاص )لعضوية 6 أشهر(  •

عدد من بطاقات الدعوات الخاصة للنادي الرياضي وفقًا لنوع العضوية   •
قسائم حسم 10% وفقًا لنوع العضوية   •

إمكانية تجميد إشتراك العضوية )لعضوية 12 شهر و6 أشهر(  •
مدّرب شبه خاص عند التوافر  •

أفخر المستحضرات وأجود أنواع المناشف وأثواب الحمام  •
غرفة خاصة لتبديل المالبس مزّودة بخزائن إلكترونية تعمل على اللمس  •

حجز حصص مع مدّرب شخصي بأسعار محّددة  •
مواقف خاصة للّسيارات مع مدخل مباشر إلى الّنادي الّصحي  •

حسم يصل إلى 20% على الخدمات المختارة من قائمة السبا )وفقًا لنوع العضوية(   •
حسم يصل إلى 20% في جميع مرافق الطعام في الفندق/ باستثناء النوادي الليلية  )وفقًا لنوع العضوية(   •

حسم يصل إلى 15% على تجديد إشتراك العضوية )وفقًا لنوع العضوية(   •
حسم يصل إلى 15% على حصص اللياقة البدنية )وفقًا لنوع العضوية(  •

دعنا نهتّم برشاقتك

1 شهر3 أشهر6 أشهر12 شهرنوع/ رسم اإلشتراك
00 15 ر.ق500 3 ر.ق500 6 ر.ق500 12 ر.قإشتراك العضوية الفردية

600 2 ر.ق00 56 ر.ق00 96 ر.ق600 17 ر.قإشتراك العضوية المزدوجة


