
PRODUKT                          TRÄNING BAS            TRÄNING PLUS

Helår AG                        425:-/månad 650:-/månad 

Helår kontant                                           4.950:-  7.600:- 

1 mån                        700:-  975:-

2 mån                        1.275:-  1.850:-

3 mån                         1.725:-  2.600:-

10-klipp H2O (SPA+vattenfys vardagar) 1.950:-

10-klipp på land   1.150:- 

Ungdomskort AG  (16-18 år)*                               300:-/månad

Ungdomskort kontant (16-18 år)*                       3.400:-

Dagkort AG (vardagar 8-16)                                  245:-/månad    460:- / månad

Dagkort kontant (vardagar 8-16)                         2.875:-                             5.400:-       

Familjekort  

(En vuxen+ ett barn 13-16 år i målsmans sällskap) 6.950:-

6 mån helgkort (träning+SPA lörd fm + sönd)  2.250:-

FAR-kort (Fysisk Aktivitet på Recept) Avgår 15% på ordinarie pris (mot uppvisande av recept)  

    Gäller ej vid betalning via Autogiro

Startavgift                            250:- 

Engångsträning                       150:-

               

               * Tecknas av målsman om ungdom ej fyllt 18 år.

Kontakta oss så berättar vi mer eller besök vår hemsida.  
www.marstrands.se | sport@marstrands.se

CIRKA
30 PASS

PER 
VECKA



I DITT MEDLEMSKAP INGÅR 

(Förmånerna är personliga och kan inte överlåtas till någon annan. De gäller dig som antingen tecknar ett nytt årsavtal eller förnyar ditt medlemskap i 

ytterligare 12 månader. Gäller ej vid tecknanade av klippkort.                      

 TRÄNING BAS

Träning i gym och pass alla dagar.

20 % rabatt på ordinarie pris på behandlingar.  

10 % på ordinariepris på kvällsmeny i Ottos  

Vardagsrum & Kök (max 10 pers./ tillfälle).  

  

4 frikort per 12 månader för entré till träning.  

(Kan nyttjas för att ta med en gäst). 

Hotellrum, frukost, SPA – 1500 kr/rum  

(i mån av plats bokningsbart max en vecka i förväg).  ,

Spa-entré för 2 p. vid ett tillfälle/år (gäller  

sön-fre i mån av plats.). (För Dagkort:

 spa-entré för 2 p. vid ett tillfälle/år,  

mån-fre kl. 9-12 i mån av plats.)

Åldersgräns för spa är 18 år eller 10 år i målsmans sällskap. 

 För träning är åldersgränsen det år du fyller 16 år.

TRÄNING PLUS

Träning i gym och pass alla dagar. Tillgång till spa 

mån-fre samt söndagar efter kl. 16.

20 % rabatt på ordinarie pris på behandlingar.

10 % på ordinarie pris på kvällsmeny i Ottos  

Vardagsrum & Kök. (max 10 pers./ tillfälle). 

4 frikort per 12 månader för entré till spa och träning. 

(Kan nyttjas för att ta med en gäst).

Hotellrum, frukost, SPA – 1500 kr/rum  

(i mån av plats, bokningsbart max en vecka i förväg).

Marstrands Havskur för 2 p. vid ett tillfälle/år, sön-mån 

i mån av plats. (För Dagkort: Marstrands Havskur för  

2 p. vid ett tillfälle/år, sön-fre kl. 9-12 i mån av plats). 

Entré till spa för 250 kr /gång för att ta med gäst. 


