
Societatea  SALINA TURDA  S.A 

TARIFE COMPLEX  BALNEAR  POTAISSA – CENTRUL SPA , valabile de la 01.01.2019 

INTRARE SPA Adulti Copii 3-14 ani cu insotitor Copii 14-18 ani / Pensionari 
 

2 ore / 
zi 

1 zi 2 ore / zi 1 zi 2 ore zi 1 zi 

Luni-Vineri 25lei 50 lei 12 lei 25 lei 20 lei 45 lei 

Sambata – Duminica 35 lei 55 lei 17 lei 27 lei 30 lei 50 lei 
Abonamente SPA 10 intrari 20 intrari 

2 ore / zi 1 zi 2 ore / zi 1 zi 
Adulti 175 lei 350 lei 300 lei 400 lei 

Copii 3-14 ani  
Cu insotitor 

85 lei 170 lei 145 200 

Copii 14-18 ani 
/ pensionary 

140 lei 250 lei 250 lei 350 lei 

Familie  
2 adulti + 1 copil (pana 
la 14 ani) 

400 lei 750 lei 650 lei 850 lei 

Intrare bazin sarat Adulti si copii 14- 18 ani / 60 min Copii 3-14 ani /60 min 

20 lei 10 lei 

Abonament bazin sarat / 10 intrari 170 lei /60min 85 lei/60 min 
Aquashape 50 min 20 lei 

Gimnastica gravidei 40 min 25 lei 
Fitness 1 Sedinta Abonament Fitness Ab valabil 30 zile Ab valabil 14 zile 
7:00-17:00 10 lei 7:00- 17:00 100 lei 50 lei 
17:00-
21:30 

12lei 7:00-21:30 120lei 60 lei 

 

SOLAR DE BRONZARE 
 

Tarif/minut 1.5 lei Tarif abonament 60 lei/60 minute 
 

MASAJ 
 

 

 

Tip masaj / durată Preț 
RELAXARE – 30 minute 25 lei 
RELAXARE – 50 minute 40 lei 
ANTICELULITIC – 70 minute 45 lei 
PREGATIRE EFFORT/ RELAXARE SPATE – 20 minute 25 lei 
CERVICAL – 20 minute 20 lei 
GENERAL 50 minute + REFLEXOTERAPIE – 10 minute 45 lei 
REFLEXOTERAPIE – 30 minute 20 lei 
REFLEXOTERAPIE – 50 minute 35 lei 
FACIAL – 20 minute  20 lei 
ANTISTRES – 15 minute  15 lei 
ANTISTRES – 30 minute  25 lei 



MASAJ 
PRENATAL – 50 minute 40 lei 
DRENAJ LIMFATIC – 30 minute  25 lei 
DRENAJ LIMFATIC – 50 minute 45 lei 
DEEP TISSUE – 60 minute  50 lei 
MAINILOR FRUMOASE – 15 minute  10 lei 
SCRUB COCOS – 40 minute  35 lei 
SCRUB CAFEA – 40 minute  35 lei 
SCRUB SARE  – 40 minute  35 lei 

 

 

 

 

* In fiecare zi de luni programul va incepe la ora 12:00 

NOTA: 

1. Accesul în centrul SPA se face pe baza actului de identitate, pasaport , permis de conducere, ID 

card. 

2. O persoana majora poate însoti maxim 2 copii cu varsta între 3-14 ani. 

3. O persoana majora poate însoti maxim 1 copil cu varsta între 0-3 ani. 

4. Abonamentele la SPA si bazin cu apa sarata au valabilitate 90 zile, acestea sunt nominale, 

netransmisibile și nu se reportează după expirare. 

5. Abonamentele de fitness sunt valabile 1 lună / 2 săptămâni și pe baza lor se permite accesul de 

mai multe ori / zi. Nu se reportează după expirare și nu sunt transmisibile! 

6. În situația pierderii / distrugerii prosoapelor, halatelor sau a ceasurilor de acces, acestea se vor 

imputa la prețul de achiziție + TVA. 

7. Achitarea abonamentului nu ne obligă la rezervarea locului, accesul făcându-se în limita locurilor 

disponibile după principiul „primul venit - primul servit”. 

8. În fiecare zi de luni, Complexul Balnear Potaissa - Centru SPA, se va deschide la ora 12:00! 

9. În zilele de sarbatori  legale se achita tarifele de sambata si duminica. 

10. La tarifele aferente intrarilor de 120 min/zi si  60 minute la bazinul de agrement se adauga un timp 

netarifat de 15 minute pentru echipat/dezechipat. 

11. La tarifele aferente intrarilor de 60 min/zi la bazinul cu apa sarata se adauga un timp netarifat de 

15 minute pentru echipat/dezechipat . 

12. Tariful pentru depasirea de timp la intrarea de 120 min + 15 minute(bazin agreement) , 60 + 15 

min ( bazin cu apa sarata si aqua shape) este de 0,30 lei (bani ) /minut 

13. Timpul destinat acesului la bazinul de saruri este de 60 minute + 15 minute pentru 

echipat/dezechipat. 

14. Casca de inot este obligatotie in bazinul de agreement si nu este inclusa in tariful de intrare. 

15. Prosopul  este inclus in tariful de intrare. 

TARIFE DE 

INCHIRIAT 

Tarif inchiriere prosop  (70/140) 7 lei 

Tarif inchiriere halat de baie 10 lei 

Tarif inchiriere prosop - mic (30/50) 3 lei 

Tarif inchiriere prosop -mediu (50/90) 5 lei 


