Missão:
A Virgin Active Health Clubs, apresenta-se como sendo mais uma alternativa de qualidade na área do
fitness, bem-estar e saúde, dirigido a toda a família, grupos de empresas e a todos os que gostam de
melhorar a sua condição física, divertindo-se ao mesmo tempo. Queremos fazer parte de uma mudança
positiva na sua vida.

Localização:
Virgin Active Palácio SottoMayor, está situada na Avenida Fontes Pereira de Melo, 16, 1050-121
Lisboa.
Responsável pelo protocolo:
Ricardo Félix
Tlf: 215 909 953
Tlm: 917 137 562
ricardo.felix@virginactive.pt

Serviços:






Área de fitness com mais de 200 máquinas de última tecnologia adequadas a todo o tipo de
treino (cardiovascular e musculação), zona de pesos livres, kinesis e power plate gratuito,
Queenax, entre outras;
Amplos estúdios para atividades coletivas; Mais de 150 aulas de grupo semanais;
Piscina de 25 metros para adultos, zona de SPA com hidromassagem, circuito termal, banho
turco, sauna, fonte de gelo;
Vestiários equipados com mais de 600 cacifos individuais de alta qualidade e conforto;



SPA

Descubra as propriedades relaxantes da hidroterapia no nosso Spa, no qual a água se converte
no lugar perfeito para desfrutar e libertar-se do stress. O nosso Spa conta com todos os
elementos necessários para revitalizar tanto o corpo como a mente: piscinas, saunas e banhos de
vapor. Sinta como os seus problemas se afastam a boiar com a suave pressão dos jatos de
massagem dos nossos banhos. As nossas saunas assegurarão que as tensões desaparecem dos
seus músculos, fazendo com que se sinta uma nova pessoa.

Condições especiais para os colaboradores e associados da Policia Judiciaria*

Os valores mencionados na tabela mais abaixo já apresentam um valor com desconto. Para além disso,
outra vantagem do valor de protocolo é a redução face ao tempo de duração de contrato.

Virgin Active Palácio
Total Corporate

Tipo de contrato

Preço (IVA
incluído)

12 meses

65.95€

Características do Serviço
Acesso ilimitado às instalações sem limite de
horário das 7h às 23h; Sáb. Dom. e Feriados
das 9h às 20h;
Livre transito

*Oferta a todos os colaboradores da Policia Judiciaria (não sócios) de desfrutarem de 1
semana completamente gratuito no nosso ginásio (oferta válida até 15 Março 2014).

