
 

REGULAMENTO DA CAMPANHA VOUCHER DE NATAL - 2021 

 

 

1. Validade 
a) A campanha para aquisição dos vouchers é válida até 31 de Dezembro de 2021. 

 

2.  Destinatários da Campanha 
a)  Todos os clientes activos e colaboradores do Aquafitness Marisol; 

b)  Entende-se por cliente activo, todo e qualquer cliente com contrato e com todos os seus pagamentos de 

mensalidades / anuidade regularizados; 

 

3.  Mecânica da Campanha 
 

Todas as pessoas incluídas no ponto 2 deste regulamento têm oportunidade de comprar Vouchers Aquafitness: 

 

3.1. Mensalidades: 

 Vouchers Mensalidade: 1 mês = 35€ 

 Voucher Mensalidade Família: 1 mês = 69€ 

 

3.2. Personal Trainer: 

 Vouchers Personal Trainer: 2 sessões de 60’ = 35€  

 Vouchers Personal Trainer: 2 sessões de 30’ = 25€  

 

3.3. Voucher Nutrição 

 Vouchers Nutrição: 1 Consulta de Nutrição Premium = 19€  

 Vouchers Nutrição: 2 Consultas de Nutrição Premium = 34€  

 

3.4. SPA 

 Voucher SPA: Massagem de relaxamento de 30 min. = 24,00€ 

 Voucher SPA: Massagem de relaxamento de 50 min. = 39,00€  

 Voucher SPA: Ritual Aquaspa (Massagem 50 min + Esfoliação + Mini Facial) = 75,00€ (Oferta de um vale 

de 20€ a descontar em uma compra superior a 50,00€) 

 Voucher SPA: Envolvimento de Cacau: 48,00€ (Oferta de um vale de 10€ a descontar em uma compra 

superior a 30,00€) 

 Voucher SPA: Massagem Pedras Quentes 50 min: 45,00€ (Oferta de um vale de 10€ a descontar em uma 

compra superior a 30,00€) 

 Os vales de oferta da campanha de natal 2021 só podem ser usados em novas compras e não são cumulativos 

com campanhas em vigor. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Voucher Mensalidades: 
 

 Voucher Mensalidade – 1 mês: Direito a um mês em Horário Total (seguro incluído)  

 Voucher Mensalidade Família – 1 mês:  

- Jovens e Adultos (+14 anos): Direito a um mês em Horário Total (seguro incluído). 

- Crianças (até 13 anos): Direito a 1 mês em programa Kids 1x semana (limitado às vagas existentes), em 

uma das seguintes atividades: Natação, Ginástica Artistica, Jiu Jitsu e Muay Thai. 

- O voucher família terá que ser usado por todos os elementos dentro mesmo período (mês). 

 Entenda-se por família, agregado familiar direto (Pais e Filhos dependentes). 

 Os clientes Activos não podem beneficiar da utilização do referido Voucher Mensalidades. 

 

  

5. Voucher Personal Trainer 
 Direito a duas sessões de PT de 60 minutos / 30 minutos mediante disponibilidade do professor 

escolhido. 

 A utilização dos referidos vouchers está limitada ao período entre 23/12/2021 e 31/3/22. 

 

6. Voucher Nutrição 
 Direito a Uma / Duas Consultas de Nutrição Premium, mediante disponibilidade da Nutricionista 

escolhida. 

 A utilização dos referidos vouchers está limitada ao período entre 23/12/2021 e 31/03/2022. 

 

7. Outros 
 Os Vouchers Natal têm validade até 31/3/2022. 

 Não existe limite para a compra dos vouchers de Natal, no entanto, cada pessoa só pode usar um 

voucher por departamento (PT, Nutrição e Mensalidades), com excepção do SPA, onde podem ser 

utilizados dois vouchers. 

 Os vouchers de Natal só podem ser utilizados no clube onde foram adquiridos. 

 

 

 

 

 


