TARIFÁRIO
VARZIM LAZER

ACADEMIA
GINÁSTICA

1X POR SEMANA

18,50

21,50

2 X POR SEMANA

31,00

31,00

3 X POR SEMANA

38,50

38,50

45,00

45,00

LIVRE TRÂNSITO

€

1 MÊS
1 MÊS SÓ SALA MUSCULAÇÃO
PAVILHÃO
1 MÊS CARTÃO OFF PEAK*
Utilização livre Piscinas
3 MESES
6 MESES
12 MESES
LIVRE TRÂNSITO PROMOCIONAL
12 MESES EM 11 PRESTAÇÕES**

50,00

1X POR SEMANA - 30 MIN

9,00

28,00

2X POR SEMANA - 30 MIN
BEBÉS 1XPOR SEMANA

16,00
-

VL DANCE*

28,00
135,00
242,00
422,00
36,00

PISCINAS/
SALAS DE MUSCULAÇÃO/
ACADEMIA DE GINÁSTICA
PAVILHÃO
MUSCULAÇÃO
ACADEMIA DE GINÁSTICA
PISCINAS
< 18 HORAS

CLIENTES
AVULSO€

3,40
4,40

6,00

4,00
6,00

5,00

TREINO INDIVIDUALIZADO

€

AVULSO - 1 HORA
AVULSO – 30 MINUTOS
PACOTE 10 SESSÕES 1 HORA

30,00
15,00

As 10 sessões são válidas por 60 dias.

Curso Auto Salvamento Aquático
Pack 12 Sessões – 10/15min| 6m a 6 anos

Utilização de Espaço para treino
individualizado (Mês)
SERVIÇOS EXTERNOS
(INSTITUIÇÕES C/PROTOCOLO)
VALOR P/HORA

€/MÊS

1X POR SEMANA

15,00

-

2 X POR SEMANA

25,00

-

3 X POR SEMANA

30,00

-

PISCINA EXTERIOR
TARIFÁRIO VERÃO

€

CRIANÇAS (DOS 6 AOS 13 ANOS)

5,00

ADULTO

6,00

Meio Dia ( A PARTIR DAS 14HORAS)

4,00

GRUPOS DE 4 OU + / DIA

4,50

PACOTES 10 UTILIZAÇÕES*

35,00

*

válidas durante o período de funcionamento da Piscina Exterior da
época balnear em curso.
CARTÃO EMPRESA

CLIENTE
VL €

> 18 HORAS

25,00

Acresce 5€ por
inscrição
* No ato de Inscrição, efetua o pagamento do 1º Mês e 50% do
último mês.

CARREGAMENTOS €
CRÉDITO
55,00
115,00

-

4X OU MAIS POR SEMANA

de utilização 07h30 < 9h30 e 12h15<17h00 apenas em
dias úteis.
** Na altura de realizar o livre trânsito em prestações efetua o
pagamento de 2 prestações correspondentes ao 1º e ao último
mês de vigência.
Não há direito a crédito ou reembolso de nenhum destes valores.

CARREGAMENTO
50,00
100,00
VARIÁVEL ≥15€

ESCOLA
NATAÇÃO

€/MÊS

4 x POR SEMANA

* Horário

*

CLASSES NATAÇÃO E
ACADEMIA DE
GINÁSTICA*

250,00
150,00
100,00

Este valor não é sujeito a qualquer tipo de desconto

15% DESCONTO**

≥ 20 ANUIDADES

25% DESCONTO**

**

o desconto é válido para todas as tarifas exceto para as classes,
LT em prestações e não acumula com outras promoções.

RECINTOS/ PISTAS /
SALAS
PAVILHÃO
RECINTO PRINCIPAL
TOTAL/HORA
1/3 DO RECINTO
PRINCIPAL/HORA
ACRÉSCIMO/UTILIZADOR
PAVILHÃO+PISCINAS
SALAS AG/HORA
ACRÉSCIMO/UTILIZADOR
PISCINAS
PISTA/HORA
ACRÉSCIMO/UTILIZADOR

€
15,00

≥ 10 ANUIDADES

***

< 18 HORAS
> 18 HORAS
VALOR €

30,00

35,00

12,00

14,00

0,55

0,80

8,00
0,55

12,00
0,80

14,50
0,55

17,25
0,80

GARAGEM

€

GARAGEM 6 MESES***

100,00

GARAGEM 12 MESES***

150,00

Apenas disponível para clientes que se fidelizem por períodos
iguais ou superiores.

13) O momento temporal relevante para determinação da tarifa

Nº DE CRIANÇAS

FESTAS DE
ANIVERSÁRIO

≤A8

9 A 20

21 A 32

MENU LAZER

120,00

190,00

290,00

MENU LAZER
PLUS

145,00

220,00

335,00

14) Cartão Família - Todos os utentes inscritos em classes
poderão

beneficiar

do

desconto

Em provas oficiais – campeonatos e torneios – ou quaisquer
eventos que obrigam a interdição dos clientes normais à utilização
desportiva, o valor a cobrar será 2.050,00 €/dia ou 1.537,50€/1/2
dia* por nave. Em caso de se tratar de encerramento de ambas,
acresce 615,00 €. Para jogos com períodos máximos de 2 horas, o
* Considera-se ½ dia reservas até 6 horas, inclusive, e 1 dia

reservas superiores a 6 horas .

PAVILHÃO MUNICIPAL
Em provas oficiais – campeonatos e torneios – ou quaisquer
eventos que obrigam a interdição dos clientes normais à utilização
desportiva, o valor a cobrar a será 2.050€/dia ou 1.537,50€/1/2
dia*. No caso de se encerrar mais espaços para além do recinto,
acresce 615€/dia. Para jogos com períodos máximos de 2horas, o
valor será 512,50€. * Considera-se ½ dia reservas até 6 horas,
inclusive, e 1 dia reservas superiores a 6 horas.

NOTAS
1) IVA incluído à taxa legal em vigor.
2) A utilização dos espaços implica o conhecimento e respeito do
Regulamento Interno.
3) A utilização dos Planos de água é gratuita até aos 5 anos de
idade, inclusive, desde que acompanhado por adulto.
4) Sempre que as instalações sejam afetas a determinados
eventos que impossibilitem o normal funcionamento das
mesmas, será afixado aviso aos clientes, com a antecedência
mínima de uma semana.
6) Serão considerados CLIENTES AVULSO, os clientes que
pretendam esporadicamente e sem qualquer tipo de fidelização
utilizar as instalações da VL para a prática de qualquer das
atividades disponíveis e permitidas a título individual. Cada
período de utilização avulso das instalações da VL é de 120
minutos.
7) Serão considerados, para efeito do presente tarifário, UTENTES
VL, aqueles que estejam munidos de um cartão, adquirido nas
receções da Varzim Lazer, que se manterá ativo mediante o
pagamento da anualidade de 15 € e o carregamento de valores
que suportem a utilização do seu titular. Cada carregamento não
poderá ser inferior a 15€.
8) Os Utentes VL poderão, com o mesmo cartão, usufruir dos
espaços nas Piscinas e no Pavilhão.
9) A emissão de uma 2ª via do cartão, da responsabilidade do
cliente, fica sujeita ao pagamento de 5 €.
10) Os clientes permanentes poderão reservar cacifos, para sua
utilização exclusiva, mediante o pagamento mensal de 10 €.
11) Os colaboradores da Varzim Lazer usufruem do livre acesso à
academia de ginástica, às salas de musculação e piscina livre,

beneficiará de 20% de desconto sobre todas as mensalidades, o
3.º beneficiará de 25%, o 4.º 30% e assim sucessivamente.
15) As marcações de Banho Turco deverão ser efetuadas com a
antecedência mínima de 5 horas.
16) Piscinas: Reservas de longa duração
– Planos de água, valor/hora:
CLASSES NATAÇÃO E
< 18h
ACADEMIA DE GINÁSTICA*
MARCAÇÕES DE 1 A 3 MESES €
3X SEMANA
14,15
4 X SEMANA
13,81
MARCAÇÕES DE 4 A 6 MESES
2X SEMANA
14,15
3X SEMANA
13,81
4X SEMANA
13,49
MARCAÇÕES SUPERIORES A 6 MESES
1X SEMANA
14,15
2X SEMANA
13,81
3X SEMANA
13,49
4X SEMANA
13,18

15

€

17,07
16,67
16,28
15,91

hora com a correspondente redução na tarifa;
b) por cada atleta/utilizador é devida a tarifa de 0.55 € (até às 18h) ou
c) tolerância de 30 min para cada utilização;
d) o pagamento das pistas tem de ser efetuado até ao início de cada
mês de utilização;
e) as desmarcações apenas são admitidas com, pelo menos, 15 dias de
antecedência, sob pena de ser devido o corresponde pagamento.
17) É obrigatória a emissão de recibo para todo e qualquer
recebimento.
18) As situações não previstas no tarifário ficam sujeitas a valor a
acordar com a Presidência da Câmara Municipal.
19) Os descontos não são acumuláveis com outros descontos,
campanhas ou promoções em vigor.

COMPLEXO DE PISCINAS
Rua Varzim Sport Club n97
252 298 690 / 964 643 245
07h30 < 22h00 • dias úteis
08h30 < 19h00 • sábados
08h30 < 13h00 • domingos e feriados

PAVILHÃO MUNICIPAL

(despesas

administrativas e seguro).
12) As entidades com as quais a Varzim Lazer celebre protocolo
usufruem de um desconto de 20% sobre todas as tarifas. Este
desconto, que será sempre limitado no tempo, não é acumulável
com qualquer outro.

17,07
16,67
16,28

além da primeira hora, poderão ser considerados períodos de meia

encerrado • domingos e feriados

de

17,07
16,67

a) o valor da tarifa corresponde a 1 hora de utilização, sendo que, para

dos colaboradores da Varzim Lazer, implica sempre o pagamento
anuidade

> 18h

- As reservas de pistas respeitam as seguintes particularidades:

tarifas. O acesso à prática das diversas atividades físicas por parte
respetiva

Para

classes. Nesta situação o 2.º membro do agregado familiar

Rua Dona Maria I
252 681 909 / 964 643 247
09h00 < 23h30 - dias úteis

bem como usufruem de um desconto de 50% nas restantes

da

Família”.

0.80 € (após as 18h), que é paga apenas uma vez por utilização;

5) As instalações poderão encerrar até 15 dias/ano.

antecipado

“Cartão

usufruírem deste desconto deverão ter pelo menos um familiar
do respetivo agregado (conjugues e filhos) inscrito também nas

PISCINAS MUNICIPAIS

valor será 512,50 €.

aplicável à utilização é o do registo de saída.

Tarifário em vigor a partir de 15 de maio de 2022

