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Cidade acolhe novo
ginásio low-cost
Fitness Hut investe 1,5 milhões de euros

Vem com o Verão. A abertura do primeiro ginásio low-cost da cadeia Fitness Hut
na Amadora está prevista
acontecer em Julho e promete
fazer o gáudio dos munícipes
que pretendem cuidar de si,
do seu corpo, sem gastar muito dinheiro.
Nick Coutts, administrador
da academia refere que “a
população da Amadora tem
o perfil perfeito para o este

conceito – a grande faixa
etária situa-se entre os 25 e
os 34 anos, é uma população
densa e equilibrada quanto
ao género/sexo e são pessoas
que já têm hábitos do culto
do corpo. Por isso, sempre
tivemos como objectivo abrir
um Fitness Hut na cidade da
Amadora. Fizemos uma procura exaustiva para encontrar
o local certo; demorou algum
tempo, mas estamos convictos que é o sítio ideal”.

O novo ginásio irá ficar dentro do estação de metro Amadora Este, sendo que as obras
estão a avançar a olhos vistos. O clube vai ter 1.950 m2,
sendo que 884 m2 vão ser dedicados ao espaço de ginásio.
O espaço vai ter uma pista de
sprint, uma área de treinos
funcionais livres e três estúdios de aulas. Tudo “num
ambiente com luz natural e
design vanguardista”. Um
investimento de cerca de
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um milhão e meio de euros.
A verdade é que a Amadora
conta já com uma vasta rede
de ginásios a preços bastante
acessíveis. Quem quer treinar
encontra soluções económicas
no Pump da Amadora, ou no
Solinca de Alfragide, já para
não falar nas várias possibilidades de ginásios de bairro que
se encontram nas diferentes
freguesias. Então, o que faz do
Fitness Hut um ginásio diferente dos outros já presentes
no município? “Vai ser mais
um Fitness Hut incrível. Com
um ginásio enorme, cheio de
equipamentos topo de gama e
profissionais de fitness muito
motivados para apoiar os sócios a atingir os seus objectivos. O ambiente Fitness Hut é
uma mistura de energia positiva, profissionalismo e alegria.

Qualquer pessoa que treine
connosco vai sentir a diferença
da nossa dinâmica!”, promete
Nick Coutts, que adianta que
“as pessoas que treinam são
mais felizes, mais saudáveis e
têm mais energia”.

Neste espaço, se for um dos primeiros a proceder à inscrição
enquanto sócio fundador, poderá treinar a partir de 5,50€ por
semana, em qualquer um dos ginásios da cadeia, e sem contrato
de fidelização.

Página 62

