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Preçário e Condições 

 

 

Regime Descrição 
Mensalidade 

12 meses 9 meses 6 meses 3 meses* 

Scape Water 

Utilização da zona húmida (piscina, 

jacuzzi, sauna, banho turco e duches 
sensoriais) apenas ao Sábado, entre 

as 16h00 e as 20h00 

10,00 € 11,00 € 13,00 € 16,00 € 

Scape Weekend 

Livre trânsito com permanência no 
scape às sextas feiras, das 20h30 às 

22H00 e Sábados das 8h00 às 
20H00 

26,00 € 27,00 € 29,00 € 32,00 € 

Scape Vida 

Livre trânsito com permanência no 

scape de segunda a sexta-feira, das 
09H30 às 11H30 

35,00 € ---- 41,00 € ---- 

Scape Vida Platina 

Livre trânsito com permanência no 
scape de segunda a s exta-feira, das 

09H30 às 11H30 + toalha de banho + 
estacionamento 

54,00 € ---- ---- ---- 

Scape Student 

Exclusivo para estudantes dos 16 aos 

25 anos. Livre trânsito com 
permanência no scape das 09H30 às 

12H00, das 14H00 às 18H00 e das 
20H30 às 22H00; sábados das 14H00 

às 20H00 

41,00 € 42,00 € 44,00 € 47,00 € 

Scape Off-peack 

Livre trânsito com permanência no 
scape das 09H30 às 12H00, das 

14H00 às 18H00 e das 20H30 às 
22H00; sábados das 14H00 às 20H00 

48,00 € 49,00 € 51,00 € 54,00 € 

 
Scape 

 

Livre trânsito 57,00 € 58,00 € 60,00 € 63,00 € 

 
Scape Premium 

 

 
Livre trânsito + Toalha de Banho 

 

64,00 € 65,00 € 67,00 € 70,00 € 

 

Scape Platina 

 

Livre Trânsito + Toalha de Banho + 
Estacionamento 

67,00 € 68,00 € 70,00 € 73,00 € 

Scape Spa 

Livre trânsito + Toalha de Banho + 1 

Massagem de relaxamento 50’/mês 
(não acumulável para o mês 

seguinte) 
 

83,00 € 84,00 € 86,00 € 89,00 € 

Scape Spa Platina 

Livre trânsito + Toalha de Banho + 

Estacionamento + 1 Massagem de 
relaxamento 50’/mês (não 

acumulável para o mês seguinte) 

87,00 € 88,00 € 90,00 € 93,00 € 

 

 

* Contrato com duração de 3 meses obriga ao pagamento da totalidade do contrato no ato de inscrição. 
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Packs PT Sessões de 30 min. Sessões de 60 min. 

Pack 10 sessões PT 170,00 € 325,00 € 

Pack 10 sessões PT (Prof. Sérgio) 200,00 € 400,00 € 

   

 

Swim Clinics   

Pack 4 aulas: 57,50 € Pack 8 aulas: 100,00 € Pack 16 aulas: 190,00 € 

   
 

Outros preços: 
 

* Inscrição: 25,00 € (valor pago 1 vez aquando da adesão ao Scape) 

 

* Seguro: Na adesão, o sócio paga um seguro de acidentes pessoais que tem a mesma validade que o contrato 
de adesão. Aquando da renovação do contrato, o sócio deverá pagar a taxa referente ao valor do seguro 

 - 3 meses: 5,00 € 

 - 6 meses: 10,00 € 
 - 9 meses: 15,00 € 

 - 12 meses: 20,00 € 

 

* Caução para entrega de chave magnética no ato da inscrição - 20,00 € 

 
* Taxa de substituição de chave magnética - 20,00 € 

 

* Taxa de substituição de cartão do Sistema de Controlo de Acessos – 4,00 € 

 

* Despesa de processamento na impossibilidade de cobrar mensalidade no sistema de SDD - 2,00 € 

 
* Taxa de manutenção por cada mês de suspensão: pagamento de 30% do valor da mensalidade. 

 

* Aluguer de toalha de banho, por utilização - 2,00 € 

 

 * Aluguer de roupão, por utilização - 2,00 € 

 
* Acompanhante de Sócio – 6,00 € (O Sócio poderá fazer-se acompanhar por 1 pessoa, uma vez por mês) 

 

Outras informações: 

 
* Descontos para Familiares 

Em caso de inscrição de Familiares diretos (cônjuge e/ou descendentes) do Sócio, proceder-se-á aos 

seguintes descontos: 

- Inscrição de 1 familiar: não haverá lugar ao pagamento de 1 Joia, sendo, também, oferecido o direito de 
utilização de toalha de banho a um dos dois sócios, a definir pelo Cliente. 
- Inscrição de 2 familiares: será oferecido o direito de utilização de toalha de banho, a dois dos três sócios, e 

estacionamento a um dos três, a definir pelo Cliente (oferta válida desde que/enquanto os 3 sócios tiverem em vigor, 

no mínimo, o regime Scape) 

 
* Desconto para Pais de Alunos do Colégio Valle dos Príncipes 

- Oferta do direito de utilização de toalha de banho 

 

* Todos os regimes, exceto o regime Scape Water, incluem: 
- utilização de 1 toalha de ginásio (pequena) 

- acesso a ginásio (circuito de fisioterapia, aulas de grupo, musculação, cardiofitness) 

Facilita-se o acesso a sauna, banho turco, banhos sensoriais, jacuzzi e piscina (fora do horário de  
aulas) 

 

* O Serviço PT só está disponível para Sócios. 

* No serviço PT o sócio tem de adquirir 1 Pack que é pago antecipadamente à utilização das sessões. 
 

* Vantagens para sócios:  

10% de desconto nos serviços Scape Hair, Scape Body e Scape Spa 

Desconto na mensalidade da Escola de Natação Valle dos Príncipes 


