
 

Цени на услуги 
I. Спортно-оздравителен комплекс 

 

1. Отстъпка 50% от определените цени за услуги ползват деца от 7 до 18 навършени 

години. 

2. Всички деца до навършване на 7-годишна възраст ползват басейните и кортовете 

безплатно. 

3. Деца до навършване на 10-годишна възраст, се допускат за ползване на басейните с 

пълнолетен придружител, който заплаща такса за себе си. 

4. Деца до навършване на 14 години нямат право да ползват фитнес и солариум без 

придружител. 

5. Деца до навършване на 16 години нямат право да ползват парна баня и сауна без 

придружител. 

6. Деца, ненавършили 18 години ползват басейните безплатно на 1 юни. 

7. Децата доказват възрастта си пред касиера с ученическа карта или лична карта. 

8. В цената на услугата парна баня не е включено ползването на басейн. 

9. Картите и билетите за услугите не се преотстъпват. 

 
 
 

№ Услуга Единична 
цена 

Седмична 
карта 

Месечна 
карта 

1.  Ползване на закрит басейн 5 лв. 20 лв. 50 лв. 
2.  Ползване на открит басейн 6 лв. 24 лв. 60 лв. 
3.  Ползване на басейн (за деца от 7 до 18 г.) 3 лв. 9 лв. 18 лв. 
4.  Ползване на басейн с инструктор (за деца до 18 г.) 5 лв. 14 лв. 27 лв. 
5.  Ползване на басейн с инструктор (за възрастни) 9 лв. 36 лв. 90 лв. 
6.  Ползване на парна баня за 1 човек 6 лв. 24 лв. 48 лв. 
7.  Ползване на сауна (за 1,5 часа) за 1 човек 6 лв. 24 лв. 48 лв. 
8.  Ползване на фитнес 3 лв. 12 лв. 30 лв. 
9.  Ползване на солариум (до 15 минути) 4 лв. - - 

10.  
Комбинирана карта за услуги  
(басейн, фитнес, тенис на маса и сауна или парна 
баня) 

10 лв. 40 лв. 100 лв. 

11.  Тенис на маса (на час) за 1 човек 2 лв. 8 лв. 20 лв. 

12.  Ползване на пясъчно игрище (на час) за 1 
човек 2 лв. - - 

13.  Ползване на плажен чадър (на ден) 2 лв. - - 
14.  Ползване на сейф 1 лв. - - 



II. Физиотерапия 
 

№ Услуга Единична 
цена 

1.  Аналитична гимнастика 3 лв. 
2.  Електростимулация 3 лв. 
3.  Йонофореза 2,50 лв. 
4.  Криотерапия 2 лв. 
5.  Солукс 1,50 лв. 
6.  Биоптрон 2,50 лв. 
7.  Кварц 1,50 лв. 
8.  Магнит 2,50 лв. 
9.  Радар 2,50 лв. 
10.  Ултразвук 3 лв. 
11.  Д`арсонвал 2,50 лв. 
12.  Частичен масаж 7 лв. 
13.  Подводна гимнастика 3 лв. 

 

 

III. Тенис кортове 
 

№ Услуга Единична 
цена 

1.  Корт за един час  10 лв. 
2.  Абонамент за една година 100 лв. 

 

 


