
Nagyterem

jóga: 22 fő + tanár

székes-párnás: 40-45 fő

méret: 43 m2

H-P 

7-16h: 3500 ft/h; 16-22h: 4500 ft/h; 27.000 ft/nap

 fél nap: 7-14h 19.000 ft, 14-22h 22.000 ft

hétvégén:

4500 ft/h, 27.000 ft/nap

 fél nap: 7-14h 19.000 ft, 14-22h 22.000 ft

Kisterem

jóga: 17 fő+ tanár

székes: 20-30 fő

méret: 38 m2

H-P 

8-16h: 3000 ft/h 16-22h: 3900 Ft/h; 25.000 Ft/nap

 fél nap: 7-14h 17.000 ft, 14-22h 20.000 ft

hétvégén:

3900 ft/h, 25.000 ft/nap

Narancs

jóga: 4-5 fő+tanár

székes: 5-8 fő

méret: 14 m2

masszázs/ beszélgetős/ jóga/torna

egyéni: 1-2 vendég

1.500 ft/h

6.500 ft délelőttös műszak (7-14h), 

7.500 ft délutános műszak (14-22h)

12.000 ft/ egész nap

csoportos: 3-főtől

1.800 Ft/h, fél nap 9000 ft (8-14h és 14-22h)

egész nap 14.000 ft

Csoki
méret: 6-7 m2

masszázs vagy beszélgetős szoba

Moha kb. 5 m2, kuckós beszélgetős szoba

Konyha
beszélgetős vagy masszázs szoba (konyhából kialakítva, konyha 

rész +cirkó függönnyel eltakarva):

kb 6 m2

Tenger (kb 2019 végétől) masszázs, beszélgetős, kb 8 nm

Orgona 5-6 m2 méretű, masszázs vagy beszélgetős szoba

Nagytermek foglaltsága:

Terápiás szobák foglaltsága 

és online foglalás

Szobák leírása

Nagyobb termek, jógatermek foglalása, csoportos, szerződéskötés: 0620-257-6443, iroda@jogakozpont.hu

online önállóan sajnos nem foglalható csak irodánk által.

Terem bérlés árak - Asram Jógastúdiók

2019.09.01-12.31

ASRAM Jóga Pest
1136 Bp. Tátra u. 5/B. I.em 3. 19-es vagy 30-as kapucsengő

*** Csoportos termek: ***
A stúdió felszereltsége: csúszásmentes jóga matrac, tégla, blokk, heveder, hengerpárna, pléd, párna, 25-30 szék, mécsestartó, füstölőtartó, konyha, 

teafőzési lehetőség, poharak, hűtő, 4 masszázságy, 2 vastag masszázsmatrac, 11 fotel, gyerekjátékok, kulcsos öltözőszekrények, 6 fittlabda, hifi 

minden szobában. Wc: 3 db, ebből 2 db a 2 nagyobb teremmel együtt, 1 db a terápiás szobákhoz tartozó wc+zuhanyzó

*** Terápiás szobák: ***

HASZNOS TUDNIVALÓK

Foglalás: A terápiás szobák esetében az első regisztráció és jelszó készítés után (ebben segítünk - 0620-475-9665) a szobák online is foglalhatók 

a terapeuták által, sőt kérjük, hogy a foglalást, módosítást, törlést önállóan végezd mindig. 

Első Foglalás - Bérleti szerződés kötés: 

Tátra utca 5/B iroda: H-P 12:000-16:00 között, előzetes bejelentkezéssel.

0620-257-6443, iroda@jogakozpont.hu

1.500 ft/h (15 perces egységekben számolunk időarányosan)

6.500 ft/reggeli műszak (7-14h)

7.500 ft/délutáni műszak (14-22h)

12.000 ft/egész nap

http://www.jogakozpont.hu/joga/teremberlet.html

http://www.facebook.com/asramjoga

KÉPEK

Probléma esetén a stúdióvezető száma: 

Dévényi Nóra: H-V 8-22:00 0620-475-9665

99%-ban felveszem, de nem mindig vagyok gép előtt

Szívesen körbevezetünk stúdiónkban, érdemes előtte ránézned a foglaltságra, hogy a Neked szimpatikus szoba szabad legyen éppen amikor 

jössz, és mi is itt legyünk (H-P 12:00-16:00 általában)

FOGLALTSÁG

https://asrampestnagyterem.skedda.com/booking

https://asramjogapest.skedda.com

HÁZIREND

http://www.jogakozpont.hu/joga/teremberlet.html
http://www.facebook.com/asramjoga
https://asrampestnagyterem.skedda.com/booking
https://asramjogapest.skedda.com/


A foglaláshoz kérjük, mindig számold hozzá a készülődés és összepakolási időt is, és add hozzá a foglalásod időtartamához. Minden terapeuta 

szeretné időben kezdeni a foglalkozását. Kérjük, állítsd be pontosan az órádat! Csúszási díj: 2.000 ft. Ha tovább maradsz bent a szobában, mint a 

foglalt idő, 2000 ft csúszási díjat kell fizetni+arra az időtartamra, amig tovább maradtál, a teremdíjat időarányosan szintén. Amennyiben több időre 

lenne szükséged, kérjük, következő alkalommal foglalj hosszabb időtartamot, hogyha hajlamos vagy a csúszásra, vagy a terápiád jellege olyan, hogy 

nem időzíthető pontosan, hogy biztosan beleférj az időkeretbe. Pesten öltözőszekrény bérelhető: 1500 ft/hó, plusz 1500 ft kulcsletét fizetendő, mely 

letét visszajár, amint leadod a kulcsot. Stúdiókulcs: 3000 ft kulcsletét. Napi pár órás bérlés: mindig aznap fizetendő készpénzben, Nagytermek 

foglalása előre 2 héttel fizetendő készpénzben vagy átutalással. A stúdiót az utolsó ember zárja, az első ember nyitja, napközben is zárni kell magad 

után, ha azt látod, nincs utánad foglalás.

Lemondási feltételek: terápiás szobák esetén 1 alkalmas foglalást 24 órán belül már nem lehet lemondani, 100% díj fizetendő. Heti max 3 óra 

mondható le / terapeuta, ellenkező esetben kitithatunk a rendszerből (ezzel azt próbáljuk elkerülni hogy valaki rengeteg szobát befoglal és 

rendszeresen lemondja). Terápiás szoba-heti rendszerességű foglalást 1 héten belül nem lehet módosítani vagy lemondani. Hétvégi foglalások a 

csoportszobákba: 2 héten belül nem módosíthatók/nem mondhatók le. A tartozások 1 héten belül rendezendők, ellenkező esetben a további 

foglalások törlésre kerülnek. További szabályok a bérleti szerződésben, kérjük figyelmesen olvasd végig stúdiónkban.

Fizetési mód: elsősorban készpénz, a foglalás napján fizetve

Tartozások: utólag átutalással is rendezhetők


