
   12 أشهر     6 أشهر     3 أشهر  المميزات
15%10%10%خصم على عالجات المنتجع الصحي
10%10%10%خصم على منتجات المنتجع الصحي

15%10%10% خصم على المطاعم   

إستخدام يومي مجاني

 عضوية مفردة و مزدوجة
)تصريح مرور لشخصين(

عضوية عائلية
)تصريح مرور لشخصين و طفلين)

عضوية مفردة ومزدوجة
)تصريح مرور ألربع إشخاص(

عضوية عائلية
 )تصريح مرور ل4 أشخاص و ل4أطفال)

عضوية مفردة ومزدوجة
)تصريح مرور ألربع إشخاص(

عضوية عائلية
 )تصريح مرور ل4 أشخاص و ل4أطفال(

مفردة (1 ساعة(Xساعة تدليك مميزة
 مزدوجة و عائلية )ساعتين(

 مفردة )ساعتين(
مزدوجة و عائلية (4 ساعات(

أسبوعين  أسبوع   Xخيار تجميد العضوية
 1ساعة  XXحصص التدريب الخاصة

X %10  %15خصم التجديد

   12 أشهر    6 أشهر    3 أشهر    شهر 

10000 ر.ق6000 ر.ق  3000 ر.ق  1200 ر.ق / للنساء فقطمفردة

14000 ر.ق10500ر.ق7000 ر.ق2000 ر.قمزدوجة 

16000 ر.ق13000 ر.ق8000 ر.ق3500 ر.قعائلية 

حوض السباحة 
عطلة نهاية االسبوعأيام اإلسبوع إستعمال يومي  

200 ريال قطري150 ريال قطريبالغين   
150 ريال قطري100 ريال قطريطفل )5-14سنوات(

100 ريال قطري75 ريال قطريمربية 

حصص التدريب الخاصة
 حصة تدريب خاصة (60 دق(

200 ريال قطري 
حصة تدريب مع مجموعة )60 دق(

100 ريال قطري 
5 حصص تدريبية خاصة
 800 ريال قطري 

5 حصص تدريب مع مجموعة
400 ريال قطري

10 حصص تدريبية خاصة
 1500 ريال قطري

10 حصص تدريب مع مجموعة
700 ريال قطري م 
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عضوية النادي الصحي



األسعار  توقيــــــت  جلسات التدليك

30/60/90 دق 275/475/575 
ر.ق مساج سويدي

60/90 دق تدليك األنسجة العميقة 675/ 525 ر.ق

60 دق   475 ر.ق  عالج األروما

60 دق   575 ر.ق   مساج بوتلي )األعشاب(

75 دق   625 ر.ق   مساج الحجر الساخن

90 دق  775 ر.ق مساج الخاص بالتورش

45 دق  375 ر.ق  عالج الظهر, الكتفين والرقبة

توقيــــــت جلسات العناية بالجسم األسعار 
75 دق   675 ر.ق  عالج فرك وتغليف الجسم

30 دق   225 ر.ق  تدليك الرأس

45/ 30 دق  275/ 225 ر.ق 
عالج الريفلوكسولوجي

القدم / راحة اليد

توقيــــــت جلسات العناية بالبشر األسعار 
60 دق 475 ر.ق عالج تلف الوجه

توقيــــــت عروض السبا األسعار              

120 دق  925 ر.ق

التجدد
 -إستخدام مرافق النادي الصحي

 ليوم واحد
-عالج فرك الجسم 30 دق

-مساج اإلسترخاء 60 دق
- مساج الوجه 30 دق

90 دق 825 ر.ق 

آن ويند
 -إستخدام مرافق النادي الصحي

 ليوم واحد
-مساج اإلسترخاء 30 دق
-عالج تلف الوجه 60 دق

أو عالج فرك الجسم 60دق

120 دق 1025 ر.ق

اإلسترخاء واإلنتعاش
 -إستخدام مرافق النادي الصحي

 ليوم واحد
-مساج الخاص بالتورش 60دق

مساج الوجه 60دق

 عروض خاصة )*تطبق الشروط واألحكام(
إدفع لتدليك واحد وأحصل على الثاني مع خصم

50% في زيارتك المقبلة. يسري العرض على
جميع أنواع التدليك والعالجات بدءا من 475 ريال قطري

خصم خاص لنزالء الفندق
)خصم 20% على جميع العالجات) م 
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األحكام والشروط

جميع مميزات العضوية يجب إستخدامها في خالل تاريخ صالحية العضوية فقط وإال سيتم إلغائها تلقائيا عند تاريخ 
اإلنتهاء

  إمكانية تجميد العضوية - يمكن تجميد العضوية لمدة
  ال تزيد عن اسبوعين  لإلشتراك السنوي وبمدة

 ال تزيد عن اسبوع إلشتراك الستة أشهر

تجميد العضوية لمرة واحدة فقط لإلشتراكات السنوية والستة أشهر فقط

في حالة اإللغاء أو تحديد موعد للجلسات يتطلب الحجز
أو اإلخطار قبل 24 ساعة على األقل 

العضويات ال تعتبر مستردة وال يمكن تحويلها ألشخاص آخرين

العضوية العائلية تتضمن عائلة من زوجين و طفلين
بعمر 12 سنة و أقل 

 بمجرد قرائتكم لشروط العضوية وموافقتكم على اإلنضمام إلينا للتمتع بإستخدام مرافق النادي الصحي الرجاء ملء
  استمارة طلب العضوية و إرجاعها إلى مكتب إستقبال النادي الصحي

 من أجل تفعيل إستمارة اإلشتراك , نحن نطلب منكم نسخة من بطاقة الهوية القطرية سارية المفعول لكل فرد يرفق مع
العضوية

على مستخدمي خدمات النادي الصحي اإللتزام بالقوانين
و األحكام المعمول بها ويحتفظ فندق الشعلة بالحق في إلغاء أو رفض أي خدمة ألي سبب 

لالستفسار يمكنكم زيارة النادي الصحي بالطابق 19
الهاتف : 7524 | 5600 4446 974+  

  healthclub@thetorchdoha.com : البريد االلكتروني

مرافق النادي   : 7 صباحا – 8 مساء )يوميا(
توقيت الصالة الرياضية يكون على مدى

 24 ساعة للضيوف والمنخرطين
حمام السباحة  : 7 صباحا – 7 مساء )يوميا(

 يوم السيدات :  9 صباحا – 2 ظهرا 
كل يوم احد واثنين

أوقات العمل

فندق الشعلة    منطقة اسباير    شارع الوعب   ص.ب 23833 
  reservation@thetorchdoha.com +974 4446 5600 الهاتف 

www.thetorchdoha.com.qa
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