Fitness Hut abre três novos ginásios
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Fitness
abre
três pessoas
novos ginásios
Tu e Hut
23.024
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gostam de Portal Aventuras.
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O Fitness Hut, primeira cadeia ginásios premium low-cost, inaugura espaços em
Linda-A-Velha, Loures e Setúbal e perfaz um total de 11 ginásios.
Com este marco, os objetivos estabelecidos para 2014 foram ultrapassados.
O clube de Linda-A-Velha respira fitness em 1.671m2. O clube de Setúbal abre portas no
maior e mais recente espaço comercial da cidade, o Alegro Setúbal, ocupando uma
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dimensão de 1.620m2. E o clube de Loures, por sua vez, ocupa uma área de 2.400m2.
Estes 3 clubes oferecem condições especiais para sócios-pioneiros, membros que se
inscrevem antes do clube abrir (6,60!/semana | livre-trânsito: acesso a aulas e ginásio em
qualquer horário).
Os três novos clubes integram as pioneiras Aulas Virtuais e oferecem aos sócios as
melhores condições, com espaços específicos para cada tipo de treino, espaço cardiofitness, resistência, musculação, treino funcional, combate, sprint e stretch, grande
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variedade de aulas e com preços únicos, a partir de 4,40! por semana.
A 11ª abertura ultrapassou a meta dos responsáveis Fitness Hut definida para o presente
ano e revela a excelente aceitação que os clubes têm no nosso país. Nick Coutts,
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fundador e gestor da empresa afirma: “Estabelecemos como objetivo para 2014 ter 8

14

clubes em Portugal e, prestes a terminar o ano, contamos com 8 espaços abertos e 3 em
pre-sale, prontos a iniciar atividade no primeiro trimestre de 2015! Estamos muito
satisfeitos pelos resultados obtidos. Para o próximo ano, as expetativas são elevadas,
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mas seguramente estamos a dar os passos certos para concretizar a nossa ambição - ser
a maior cadeia de ginásios em Portugal.”
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Com a abertura dos novos clubes Fitness Hut, a cadeia estende-se aos 11 ginásios –
Grande Lisboa: Amoreiras, Arco do Cego, Picoas, Olivais, Odivelas, Loures, Linda-AVelha, Cascais; Sul de Lisboa: Setúbal; Norte: Trindade e Braga). Para 2015, o objetivo é
http://www.portalaventuras.clix.pt/informacoes/noticias/2804-fitness-hut-abre-tres-novos-ginasios
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