
מחירון 
פארק מים 

לתושבי העיר
אחרי הנחה של 50%

229

199

359

149

חודשי יחיד

שנתי יחיד

שנתי זוגי

תוספת לכל ילד
עד גיל 18 

(מחיר חודשי למנוי שנתי)

סה”כתשלום חודשסוג מנוי

2,388

4,308

1,788

כל מתחם הפארק
 (חד"כ, בריכה מקורה ופארק חיצוני)

175

165

155

30

חופשי חודשי

תלת חודשי

מנוי שנתי

חד פעמי

שעת אימון אישי 

שעת אימון זוגי 

שעת אימון שלישיה 

סה”כתשלום חודשסוג מנוי

495

1,860

1,300

3,500

500

40

45

יחיד

יחיד + 1

זוג

זוג + 1

תוספת לכל ילד עד גיל 18 

חד פעמי

מתקן גלישה-עלות חד פעמית

תשלום סוג מנוי

175

165

155

40

חופשי חודשי

תלת חודשי

מנוי שנתי

חד פעמי

סה”כתשלום חודשסוג מנוי

495

1,860

בריכה מקורה

(60 דק’ גלישה, עד 8 גולשים בשעה)

ח
ל.

ט.

פארק המים מודיעיןטל: 08-9151121

2,300

2,500

130

250

300

פארק חיצוני ל-4 חודשיםחדר כושר
 (15 למאי עד 15 לספטמבר) לא כולל מתקן גלישה

החל מהילד השני



פארק המים מודיעיןטל: 08-9151121

מחירי המנויים הינם לתושבי מודיעין מכבים רעות בלבד.
בעלי שיער ארוך - חובה לחבוש כובע ים.

אין כניסה לבעלי חיים (פרט לבעל תעודת עיוור).
אין הכנסת אופניים או כל כלי ממונע, פרט לכיסא גלגלים לשטח הבריכה.

אין לשלוח ילדים מתחת לגיל 9 לבריכה ללא השגחת ההורה.
אין אפשרות להכניס אביזרי ציפה (אבובים, מזרוני ים וכדומה) פרט למצופים ו/או גלגל הצלה לילדים.

הכניסה למים עם בגד ים בלבד וחיתולים לתינוקות - המיועדים לבריכה.
כרטיס חד פעמי לבריכה אינו מקנה כניסה לחדר הכושר.

חובה להציג ת.ז / רשיון נהיגה / תעודת תושב מודיעין מכבים רעות - בכל רכישת כרטיס לבריכה ולחדר כושר -
תושב שלא יציג תעודה מזהה לא יוכל לרכוש כרטיס מוזל במחיר של תושב. 

אסורה הכנסת כלי זכוכית, סכינים וכלים חדים העלולים לפגוע. 
אסורה הכנסת כל בקבוק / פחית אלכוהול לשטח הבריכה.

אסור לעשן בכל שטח הבריכה, פרט לאזור העישון המסומן (אסורה הכנסת נרגילות). 
נא לחסוך במים ולשמור על הניקיון. 

מרכז הנופש והספורט מאובטח ע"י מצלמות אבטחה - אנא שמור על הסדר. 
אורח אשר יימצא עובר על נהלי הבריכה, יוזהר ואף יוצא 

משטח הבריכה ללא החזר כספי. 
חמרכז הנופש והספורט אינו אחראי על ציוד המתרחצים.

ל.
ט.

שעות פעילות

בריכה מקורה

פארק חיצוני

חדר כושר

שבתשישישני - חמישיראשוןסוג מנוי

14:00-22:00

14:00-18:00

06:00-22:00

06:00-22:00

09:00-18:00

06:00-22:00

06:00-18:00

08:00-18:00

06:00-18:00

08:00-18:00

08:00-18:00

08:00-22:00
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