
FITNESS

1 zajęcia – 45 min.

Pon.–Nd.

40 zł

FITNESS + SIŁOWNIA – KARNETY

4 wejścia w miesiącu 

8 wejść w miesiącu

115 zł

199 zł

SIŁOWNIA 360° FITZONE  

1 wejście

Pon.–Nd.

40 zł

FITNESS SENIORZY 60+  

1 zajęcia – 45 min.

Pon.–Nd.

25 zł

Dla nowych klientów – wprowadzenie przez instruktora i konsultacja
treningowa w cenie wejścia.

TRENING OBWODOWY GRUPOWY  

1 zajęcia – 45 min.

Pon.–Nd.

30 zł

Pon.–Nd.

TRENING OBWODOWY

Bez limitu 69 zł 500 zł

+ opłata za wejście na siłownię 
Warunkiem skorzystania z oferty eGym jest podpisanie umowy członkowskiej 
eGym na min. 12 m-cy i posiadanie ważnej karty członkowskiej.
Okres wypowiedzenia: 3 miesiące. Płatność za każdy miesiąc z góry. 

1 godzina 150 zł

10 godzin 1200 zł

1 osoba 2 osoby

200 zł

1700 zł

TRENING PERSONALNY Z INSTRUKTOREM

+ opłata za wejście na siłownię. 
Karnet 10-godzinny ważny 60 dni od daty zakupu. 

55 zł 65 zł 60 zł

BADMINTON
/SQUASH

1 godzina

Pon.-Pt.
6:00 - 11:00

Pon.-Pt.
16:00 - 22:00

Sb.-Nd.
8:00 - 19:00

35 zł 40 zł 40 zł

TENIS
STOŁOWY

1 godzina

Pon.-Pt.
6:00 - 11:00

Pon.-Pt.
16:00 - 22:00

Sb.-Nd.
8:00 - 19:00

55 zł 80 zł

KRĘGIELNIA

1 godzina

Pon.-Pt. Sb.-Nd.

189 zł 189 zł3 godziny – karnet

Karnet na okaziciela ważny 30 dni od daty zakupu (tylko dla klientów
indywidualnych). Graczy obowiązuje zmiana obuwia na specjalistyczne buty
bowlingowe. Wypożyczenie butów – 5 zł/para lub w cenie karty członkowskiej.

Badanie składu ciała aparatem InBody 170 

Nieoddanie kluczyka (konieczność wymiany zamka)

Wydanie duplikatu karty członkowskiej 

Zgubienie kluczyka do skrytki depozytowej

Za uszkodzenie sprzętu w stopniu uniemożliwiającym jego dalsze użytkowanie, 
nalicza się opłatę w wysokości 70% ceny detalicznej urządzenia, a w przypadku 
sprzętu firmy POLAR opłata wynosi 100% ceny zakupu. 

WYPOŻYCZAMY

Rakieta do squasha i badmintona

Rakietka do tenisa stołowego

W SPRZEDAŻY

Lotka badmintonowa

Piłka do squasha

Piłeczka do tenisa stołowego

15 zł/szt.

20 zł/szt.

5 zł/szt.

10 zł/szt.

5 zł/szt.

15 zł

50 zł

35 zł

100 zł

FIGLOSTREFA

INNE

FITNESS I SIŁOWNIA SPORTY RAKIETKOWE I KRĘGIELNIA

SPRZĘT

Karnet ważny 30 dni od daty zakupu.

Do korzystania z usług Centrum Sportu konieczne jest posiadanie ważnej
karty członkowskiej. W cenę opłaty członkowskiej wliczony jest parking
oraz wypożyczenie obuwia do kręgli. Dla seniorów roczna opłata za 1 zł.

10zł 35 zł 135 zł

1 tydzień 1 miesiąc 1 rok

Cennik:

KARTA CZŁONKOWSKA

A wszystkie ancymony 
zapraszamy do świata rozrywki!

ancymondo.pl

Cena za 1 miesiąc UMOWY CZŁONKOWSKIE

stacjanowagdynia.pl

Uczniowie i studenci! Specjalna cena 50zł/godz. przez cały dzień od poniedziałku 
do piątku (z ważną legitymacją szkolną lub studencką).

na 12 m-cy

na 12 m-cy

na 12 m-cy

na 12 m-cy

na 24 m-ce

na 12 m-cy

na 1 miesiąc

499 zł

499 zł

199 zł 1

199 zł 1

189 zł 2

249 zł

299 zł

Umowa rodzinna  NOWOŚĆ

Umowa VIP, all inclusive  NOWOŚĆ

Siłownia + fitness

Siłownia + aquapark 

Aquapark + aqua fitness + siłownia + fitness

Aquapark + aqua fitness + siłownia + fitness

Aquapark + aqua fitness + siłownia + fitness

Warunkiem skorzystania z pakietów jest podpisanie umowy z SNG i posiadanie karty 
członkowskiej. Okres wypowiedzenia - 1 miesiąc. Płatność za każdy miesiąc z góry. 

Cena promocyjna przy spełnieniu powyższych warunków oraz wyrażeniu zgody 
na cykliczne obciążanie karty płatniczej. Cena bez cyklicznych płatności: 219 zł. 
Cena promocyjna przy spełnieniu wszystkich powyższych warunków.
Cena bez wyrażenia zgody na cykliczne płatności wynosi 209 zł.

1

2

Miesiąc Rok

Cennik ma charakter informacyjny. 
Oferta dostępna na: stacjanowagdynia.pl 
Prosimy sprawdzać aktualne godziny pracy obiektu na stacjanowagdynia.pl  
Zarezerwuj i opłcać zajęcia online na: stacjanowagdynia.pl

Innowacyjny trening przyszłości

FITNESS

BADMINTON/SQUASH

TENIS STOŁOWY

SIŁOWNIA

KRĘGIELNIA

Cennik

CENTRUM
SPORTU
NOWA
GDYNIA



Do korzystania usług Aquaparku konieczne jest posiadanie ważnej karty
członkowskiej. W cenę opłaty członkowskiej wliczony jest parking oraz
wypożyczenie obuwia do kręgli. Dla seniorów roczna opłata za 1 zł.

BASEN – CENNIK PODSTAWOWY

Bilet 
normalny

Bilet 
z kartą 
członkowską

4 wejścia – karnet 120 zł

AQUA FITNESS 

1 zajęcia

Pon.–Nd.

40 zł

GIMNASTYKA W WODZIE
SENIORZY 60+

1 zajęcia

Pon.–Nd.

30 zł

Dzieci 6-8 lat 48 zł

Dzieci 9-11 lat 48 zł

53 złMłodzież/dorośli

Wejście
jednorazowe

Karnet
10 wejść

400 zł

400 zł

450 zł

NAUKA PŁYWANIA
GRUPOWA

Wejście
jednorazowe

Karnet
10 wejść

Wejście
jednorazowe

Karnet
10 wejść

Dzieci 5 lat 42 zł 350 zł

PRZEDSZKOLE
PŁYWACKIE

Grupa maksymalnie 12 osób. Zajęcia 1 raz w tygodniu. Czas trwania zajęć 30 min.
W cenę wliczone jest dodatkowe 25 min. pobytu na basenie. Karnet ważny 78 dni.
Po zakończeniu zajęć instruktor odprowadza dzieci do szatni lub pozostawia
pod opieką opiekuna mającego wykupione wejście na basen.

Grupa maksymalnie 15 osób. Zajęcia 1 raz w tygodniu. Czas trwania zajęć 45 min. 
W cenę wliczone jest dodatkowe 25 min. pobytu na basenie. Karnet ważny 78 dni.
Po zakończeniu zajęć instruktor odprowadza dzieci do szatni lub pozostawia
pod opieką opiekuna mającego wykupione wejście na basen. 

Dzieci 0-5 lat 53 zł 450 zł

WODNIŚ

Grupa maksymalnie 12 osób. Zajęcia 1 raz w tygodniu. Czas trwania zajęć 30 min.
W cenę wliczone jest dodatkowo 30 min. pobytu na basenie oraz 30 min.
na przebranie. Karnet ważny 78 dni. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach
wyłącznie w specjalnych pieluchomajtkach.  

Posiadacze karty
członkowskiej 349 zł 389 zł

AQUAPARK

KARNET NA
16 GODZINNYCH WEJŚĆ

189 zł 209 zł

1 os. dorosła
+ 1 dziecko

2 os. dorosłe
+ 2 dzieci

2 os. dorosłe
+ 1 dziecko

BILET RODZINNY 

20 zł

33 zł

38 zł

45 zł

50 zł

20 zł

38 zł

43 zł

50 zł

55 zł

20 zł

33 zł

38 zł

45 zł

50 zł

11 zł

13 zł

16 zł

20 zł

25 zł

Pon.–Pt. Sb.–Nd. Pon.–Nd.

Po przekroczeniu czasu, dopłata wg stawki 0,50 zł/min. Do każdego wejścia
dodane jest 10 minut.

Do każdego kolejnego dziecka dopłata 1 zł. Dziecko (uczeń do lat 16) musi
mieć ważną legitymację szkolną. Po przekroczeniu czasu, dopłata wg stawki
1,50 zł/min. za grupę. Do każdego wejścia dodane jest 10 minut.

Cennik

Do 60 min.

Do 120 min.

Całodniowy

Pon.–Pt. Sb.–Nd.

44 zł

55 zł

66 zł

65 zł

92 zł

109 zł

66 zł

93 zł

110 zł

10zł 35 zł 135 zł

1 tydzień 1 miesiąc 1 rok

Cennik:

stacjanowagdynia.pl

AQUAPARK

AQUA FITNESS

NAUKA PŁYWANIA

WODNIŚ

1 wejście 85 zł

4 wejścia 280 zł

30 min. 60 min.

150 zł

480 zł

KURSY PŁYWANIA

Do wykorzystania w okresie 30 dni od dnia nabycia. Do cen należy dodać 
standardową opłatę za pobyt na basenie. Maksymalnie 3 osoby do 1 instruktora.
Wykupienie karnetu nie jest jednoznaczne z rezerwacją terminu u instruktora.
Do każdego wejścia dodane jest 10 minut.

KARTA CZŁONKOWSKA

NAUKA PŁYWANIA
INDYWIDUALNA

Wymagana jest ważna karta członkowska. Do wykorzystania w okresie 30 dni
od dnia nabycia. W cenę wliczone jest dodatkowe 15 min. pobytu na basenie. 
Po przekroczeniu czasu, dopłata wg stawki 0,50 zł/min.

Do wykorzystania w okresie 60 dni od dnia nabycia. Po przekroczeniu czasu,
dopłata wg stawki 0,50 zł/min. Do każdego wejścia dodane jest 10 minut. 

Posiadacze karty
członkowskiej

KARNET NA
8 GODZINNYCH WEJŚĆ

Do wykorzystania w okresie 30 dni od dnia nabycia. Po przekroczeniu czasu,
dopłata wg stawki 0,50 zł/min. Do każdego wejścia dodane jest 10 minut.

W cenę wliczone jest dodatkowe 15 min. pobytu na basenie.
Wymagana jest ważna karta członkowska. 

Pon.–Pt. Pon.–Nd.

Pon.–Pt. Pon.–Nd.

UMOWY CZŁONKOWSKIE

na 12 m-cy

na 12 m-cy

na 12 m-cy

na 12 m-cy

na 24 m-ce

na 12 m-cy

na 1 miesiąc

499 zł

499 zł

199 zł 1

199 zł 1

189 zł 2

249 zł

299 zł

Cena za 1 miesiąc 

Umowa rodzinna  NOWOŚĆ

Umowa VIP, all inclusive  NOWOŚĆ

Siłownia + fitness

Siłownia + aquapark 

Aquapark + aqua fitness + siłownia + fitness

Aquapark + aqua fitness + siłownia + fitness

Aquapark + aqua fitness + siłownia + fitness

Dzieci
3-16 lat

W cenę wliczone jest 45 min., dodatkowe 35 min. pływania i dodatkowe
20 min. na basenie. Po przekroczeniu czasu, dopłata wg stawki 0,50 zł/min.

Cennik ma charakter informacyjny. 
Oferta dostępna na: stacjanowagdynia.pl 
Prosimy sprawdzać aktualne godziny pracy obiektu na stacjanowagdynia.pl  
Zarezerwuj i opłcać zajęcia online na: stacjanowagdynia.pl

Warunkiem skorzystania z pakietów jest podpisanie umowy z SNG i posiadanie karty 
członkowskiej. Okres wypowiedzenia - 1 miesiąc. Płatność za każdy miesiąc z góry. 

Cena promocyjna przy spełnieniu powyższych warunków oraz wyrażeniu zgody 
na cykliczne obciążanie karty płatniczej. Cena bez cyklicznych płatności: 219 zł. 
Cena promocyjna przy spełnieniu wszystkich powyższych warunków. Cena bez 
wyrażenia zgody na cykliczne płatności wynosi 209 zł.

1

2

20 zł

28 zł

33 zł

40 zł

45 zł

Do 30 min.

Do 60 min.

Do 90 min.

Do 120 min.

Całodniowy

z ważną legitymacją

AQUA
PARK
NOWA
GDYNIA

BASEN 


