
+971 6 5067740/822/782 • icerecp@slc.ae • leisurerecp@slc.ae • olyrecp@slc.ae
www.slc.ae  •                        ShjLadiesClub  •  #SportsComplexSLC

قائمة أسعار المجّمع الرياضي
Sports Complex Price List
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انطلقي إلى عالم من الرياضة تحت سقف واحد.
استمتعي باالستجمام على شاطئ النادي 

وبمزاولة رياضة السباحة والتنس والتزلج على 
الجليد في المرافق المجهزة بأحدث التقنيات.

Explore a world of sports under one roof. 
Experience recreation at the beach and 
enjoy our fully-equipped tennis courts, 
ice skating rink and swimming pools.



التنـس
Tennis

Single Class (1 hour) حصة واحدة )للساعة(
Private class for 1 person 150 حصة خاصة لشخص واحد 

Group class for 2 persons 90 حصة جماعية لشخصين

Cardio Tennis class 60 حصة كارديو تنس

Tennis Packages باقات التنس

8 Private classes 1,000 8 حصص خاصة

8 Group classes for 2 persons 700 8 حصص جماعية لشخصين

8 Group classes for 4+ persons 550 8 حصص جماعية ألربعة أشخاص فما فوق

4 Cardio Tennis classes for 4+ persons 225 4 حصص كارديو تنس ألربعة أشخاص
      فما فوق

Tennis Racket Rent (1 hour) استئجار مضرب التنس )للساعة(

Member 30 األعضاء

Non-member 40 غير األعضاء

AED / درهم

Outdoor Tennis Court Rent
(1 hour)

استئجار ملعب التنس الخارجي 
)للساعة(

Non-member 40 غير األعضاء

Guest of member 25 ضيفة العضوة

Group of 4 persons 92 مجموعة من 4 أشخاص
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المسبح األولمبي
Olympic Pool

Assessment Test االختبار التقييمي

Single Class (1 hour) حصة واحدة )للساعة(
Private class for 1 person 200 حصة خاصة لشخص واحد

Group class for 2 or 3 persons 150 حصة جماعية لشخصين أو ثالثة

Group class for 4+ persons 100 حصة جماعية ألربعة أشخاص فما فوق 

Private class for 1 child 150 حصة خاصة لطفل واحد

5 Private classes for 1 child 650 5 حصص خاصة لطفل واحد

Swimming Packages
(1 hour / class)

باقات السباحة
)ساعة واحدة للحصة(

8 Private classes for 1 person 1,200 8 حصص خاصة لشخص واحد

8 Group classes for 2 or 3 persons 800 8 حصص جماعية لشخصين أو ثالثة

8 Group classes for 4+ persons 600 8 حصص جماعية ألربعة أشخاص فما فوق

8 Hydrotherapy sessions 1,500 8 جلسات عالج مائي

Baby Splash Baby Splash

Private class for 1 person 200 حصة خاصة لشخص واحد

8 Private classes for 1 person 1,600 8 حصص خاصة لشخص واحد

1 Group class 125 حصة جماعية واحدة

8 Group classes 800 8 حصص جماعية

AED / درهم

مجانًا
Free of charge
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المسبح األولمبي
Olympic Pool

Olympic Pool Membership عضوية المسبح األولمبي

1 Day 50 يوم واحد

1 Month 650 شهر واحد

3 Months 1,300 3 أشهر

6 Months 3,000 6 أشهر

1 Year 4,000 سنة

Renting of kickboards, floaters and 
flippers (1 hour) 20 تأجير لوح السباحة والعوامات والزعانف 

والطوافات )للساعة(

Programs for Schools and 
Universities (without coach)

برامج المدارس والجامعات
)بدون مدربة(

Leisure Pool (2 hours / student)
50

المسبح الترفيهي )ساعتين للطالب(

Groups of 10 to 50 students للمجموعات من 10 إلى 50 طالب

Beach (2 hours / student)
50

الشاطئ )ساعتين للطالب(

Groups of 10 to 50 students للمجموعات من 10 إلى 50 طالب

Tennis (1 hour / student)
25

تنس )ساعة واحدة للطالب(

Groups of 10 to 20 students للمجموعات من 10 إلى 20 طالب

Scuba diving الغوص
Private class for 1 person 300 حصة خاصة لشخص واحد

4 Group classes 1,550 4 حصص جماعية

AED / درهم
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الشاطئ والمسبح العائلي
Beach and Leisure Pool

Weekdays (Monday to Thursday) أيام األسبوع )االثنين إلى الخميس(
Guest of member (12+ years old) 75 ضيفة العضوة )12 سنة فما فوق(

Child (4 to 11 years old) 30 األطفال )من 4 حتى 11 سنة(

Non-member 100 غير األعضاء

Child of non-member 50 أطفال غير األعضاء

Servant 25 الخادمة

Weekends and Public Holidays نهاية األسبوع والعطالت الرسمية 
Guest of member (12+ years old) 150 ضيفة العضوة )12 سنة فما فوق(

Child (4 to 11 years old) 50 األطفال )من 4 حتى 11 سنة(

Non-member 200 غير األعضاء

Child of non-member 60 أطفال غير األعضاء

Servant 30 الخادمة

AED / درهم

Paddle Boarding رياضة التجديف المائي
Private Class (One Hour) 250 حصة تجديف واحدة  )ساعة واحدة(

Paddle Group Class (One Hour) 150 حصة تجديف جماعية  )ساعة واحدة(

Paddle Board Rental (One Hour) 80 تأجير لوح التجديف )ساعة واحدة(
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حلبة التزلج
Ice Rink

AED / درهم

Ice Skating hourly package
(without coach)

باقة الساعات لحلبة التزلج
)بدون مدربة( 

1 month ice skating Membership 750 عضوية التزلج لمدة شهر واحد

Ice Rink Access
(1 hour without coach)

استخدام حلبة التزلج
) للساعة بدون مدربة( 

Non–members (Monday to Thursday) 50 غير األعضاء )من االثنين إلى الخميس(

Non–members (Friday to Sunday) 60 غير األعضاء )من الجمعة إلى األحد(

Ice skating students 20 طالب التزلج

Skate aids for members 20 مساعدات التزلج لألعضاء

Skate aids for non-members 30 مساعدات التزلج لغير األعضاء

Single Class
(1 hour with coach) 

حصة واحدة
)للساعة مع المدربة(

Private class for 1 person 150 حصة خاصة لشخص واحد

Group class for 2 or 4 persons 120 حصة جماعية لشخصين أو أربعة أشخاص

Group class for 5+ persons 90 حصة جماعية لخمسة أشخاص فما فوق

Ice Skating Packages
(1 hour with coach) 

باقات التزلج على الجليد
)للساعة مع المدربة(

4 group classes for 2 or 4 persons 450 4 حصص جماعية لشخصين أو أربعة أشخاص

4 group classes for 5+ persons 350 4 حصص جماعية لخمسة أشخاص فما فوق

8 private classes for 1 person 950 8 حصص خاصة لشخص واحد

8 group classes for 2 or 4 persons 800 8 حصص جماعية لشخصين أو أربعة أشخاص

8 group classes for 5+ persons 600 8 حصص جماعية لخمسة أشخاص فما فوق
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