
SOFTEESPORTS
TRAINING CLUB

¡NOVAS INSTALACIÓNS EN PALAS DE REI!
XIMNASIO

CENTRO DE FISIOTERAPIA
PISTA DE PÁDEL

ACTIVIDADES DIRIXIDAS



SofteeSports é o teu  novo centro deportivo ubicado en 
Palas de Rei. Instalacións de calidade coa última tecno-
loxía no ámbito do deporte, persoal cuali�cado e unha 
excelente relación calidade prezo, fan do noso centro 
unha das mellores ofertas deportivas dentro da comar-
ca da Ulloa e das limítrofes. 

Dispoñemos de diferentes plans e tarifas para facerte soci@, 
adaptándose sempre ás túas necesidades.

Actualmente ofrecemos unha das maiores salas de 
musculación e cardio que podes desfrutar en horario 
ininterrompido dende as 07:00 ás 22:45 semanalmente 
e tamén o �n de semana (sábados de 08:00 a 21:00 e 
domingos de 08:00 a 14:00) e unha gran oferta de clases, 
todas elas dirixidas por persoal titulado que te motivará 
ao máximo e controlará que realices os exercicios de 
forma segura. 

O noso sta� tamén estará dispoñible na propia sala 
semanalmente en horario de 10:00 a 14:00 e de 17:00 a 
20:00 para asesorarte nos adestramentos e motivarte 
a conseguir os teus obxectivos.  

QUEN SOMOS?
TARIFAS E BONOS

SALA DE ACTIVIDADES
SofteeSports oferta unha gran 
variedade de actividades 
dirixidas atractivas e novidosas. 
Todas elas impartidas por persoal 
especializado e con máis de 30 
horas semanais das diferentes 
modalidades nas que desfrutar, 
suar e recargar enerxía.
Anímate a probar!

ZONA DE MUSCULACIÓN E CARDIO
Contamos cunha das zonas de 
musculación máis variada e 
amplia da comarca, combina-
da coa zona cardio e de peso 

libre. 

SALA BIKE
Preparada cunha decena 
de bicis profesionais para 
a práctica de ciclo 
indoor, agora tamén 
na zona exterior

QUE OFRECEMOS?

Podes consultar toda a información e as medidas levadas 
a cabo en www.jimsports.com/es/softeesports

TARIFA XERAL

A inscrición ao noso centro deportivo tamén ten un custe de 
15,00€ de matrícula por persoa. 

Ademais se sodes unha unidade familiar ou tes menores ao 
teu cargo o noso sta� preparara a contía que se adecue a 
estas condicións.  

As tarifas Premium contan con Softee Coins (8 e 16 respeti-
vamente), créditos virtuais para canxear por AA.DD.

A entrada individual ten un custe de 5,00€ por persoa. 
 
Xa para rematar contamos con bonos vacacionais para o uso 
das instalacións sen ter que facerte soci@. Por aquí che 
deixamos as opcións: 

7 DÍAS 14 DÍAS 30 DÍAS

8,00€ 15,00€ 27,00€

CANCHA DE BASKET INTERIOR
O ximnasio mantén a esencia e 
o gusto do seu fundador polo 
basket converténdose na única 
instalacións que conta con 
cancha deste deporte no seu 

interior

INDIVIDUAL

DÚO

NORMAL PREMIUM

20,00€

33,00€

25,00€

40,00€

COVID
FREE

Amais dada a actual situación contamos 
con todas as medidas de protección 
necesarias co �n de grantir a saúde e a 
integridade de cada un dos nosos soci@s.



PARA MÁIS INFORMACIÓN
CONTACTA CON NÓS 

Pol. Ind. de Palas de Rei s/n
27200 Palas de Rei - Lugo

982 270 250

info@softeesports.com

Inscrición online en 
www.jimsports.com/softeesports

¡FAITE SOCI@!

SERVIZO DE FISIOTERAPIA
SofteeSports pon a túa 

disposición, de forma diaria, 
un servizo de �sioterapia e 

osteopatía profesional coas 
últimas técnicas e terapias de 

probada e�cacia.

PISTAS DE PADEL
Contamos con pista de pádel 
exterior da que poderás facer 
uso cando queiras, reservando 
a túa plaza na aplicación 
Virtuagym. 

ZONA DE ADESTRAMENTO EXTERIOR
Contamos cunha gran zona 

de adestramento exterior 
(400m2) totalmente equipa-

da, con máis de 1500W de son 
e con céspede arti�cial de 

primeira calidade, indicado 
especialmente para a practica 

deportiva.  

CAFETERÍA
Cunhas vistas ao corazón de 
Galicia dispoñemos dunha 
cafetería para descansar tras os 
teus entrenamentos, para facer 
tempo mentres esperas ou 
simplemente para desfrutar. 

VIRTUAGYM
Amais das últimas tecnoloxías 
no ámbito deportivo, o noso 
ximnasio xestionase e organíza-
se a través da aplicación Virtua-
gym. 

Gracias a ela estarás informado 
en todo momento das novas do 
ximnasio así como poderás 
reservar actividades dirixidas, a 
pista de pádel ou mesmo 
reservar cita para o �sio. 


