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 Sessões de terapia de saúde 

Etiomedecina- Osteopatia cranio sacre- Acupunctura- 
Medicina Tradicional Chinesa - 
Fisioterapia sem convenção 

 
- Consulta com marcação Horário: 9h-12h / 14h-18h 

 
Abertura do arquivo- 1 sessao adicional 

120.00 chf 
 

30.00 chf 
- Consulta ao domicilio Horário: 9h-12h / 14h-18h 150.00 chf 

- Consulta de urgência sem maarcação 24 horas antes e fora horários 9h-12h / 14h-18h 180.00 chf 
- Consulta ao domicilio com urgência sem consulta 24 horas antes e fora horários 9h-12h /14h-18h 200.00 chf 

- Conselho / informação adicional (sem consulta) por telefone / mail / consultório 50.00 chf 
- Re-orientação 60.00 chf 

- Lembrança de Fatura / semana de atraso 10.00 chf 

 
Massagem 

Tipo de massagem á escolha: desportiva, relaxante, limfática ou Thai 

- 20 minutos reunião de gabinete 60.00 chf 
- 45 minutos reunião de gabinete 120.00 chf 
- 60 minutos reunião de gabinete 150.00 chf 
- 75 minutos reunião de gabinete 180.00 chf 
- 90 minutos reunião de gabinete 200.00 chf 
- 120 minutos reunião de gabinete  250.00 chf 
- Domicilio/hotel 60 minutos 200.00 chf 
- Domicilio/hotel 75 minutos 230.00 chf 
- Domicilio/hotel 90 minutos 250.00 chf 
- Domicilio/hotel 120 minutos  300.00 chf 

	
Fisioterapia convencional 

 
Prevalecente preços ao prescrever de acordo com um caso da doença ( 0,97 Chf or 1Chf O ponto)  
     ou caso de acidente ( 1 Chf o ponto ) 

 
- Tratamento geral 48 points 
- Kinesiterapia complexa 77 points 
- Drenagem Linfática 77 points 
- Tratamento em grupo 25 points 
- Reforço muscular (MTT) 22 points  
- Suplemento 1º tratamento (anamnese, exames, etc.) 24 points 
- Suplemento crianças deficientes crônicas 30 points 
- Suplemento por deslocação / tempo 34 points 
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Treinamentos esportivo e saude   

Inverno esportes de neve de coaching    

 ( Ski ou Snowboard ou telemark ou cross country ski) e racket 
Pergunte-nos para uma oferta de acordo com o que faz você se sentir  
 
Por hora           120.00 chf  

(maximo 4 pessoas) 
Paa metade de um dia 3 horas      290.00 chf 

( de manha das 9:00 as aprsès 12:00 ou tard, com um maximo de 4 pessoas)  
Para o dia  -  *6 hrs        540.00 chf 

das 9:00 as 15:00 ou das 10:00 as 16:00 (com um maximo de 4 pessoas)   
Para um dia mais -  *8 hrs       600.00 chf 

(8:00-17:00 ou 9:00-18:00 incluiondo o tempo de transporte, com ate 4 pessoas) 
 
Ir para a procura de hotéis 
Mais calcular o veiculo de transporte, se necessario 

 
Transport Endereço depar: rue centrale 107, 1884 Villars/Ollon, Suisse   0,7 chf le  km  
 
Para 5-6 pessoas    preço indicado Adicionar  40.00 chf 

o preço indicado 
Add Nenhum grupo adicional de 6 (maximo 7 pessoas/grupo) Adicionar       40.00 chf 

o preço indicado 

Trechos de Nossos termos e condiçoes 

* Pausa aloço incluido (a refeiçao é paga pelo membro/cliente) 
As datas de reserva é garantida mediante o recebimento de metade do padamento 
Os passes eequipamentos de elevaçao contratar que as refeiçoes nao estao incluidas nos preços 

 
Desempenho coletivo nos finais de semana 2 horas      140.00 chf 

( de 2 min a 4 pessoas max )  
 
Coletivo iniciaçao/descoberta nos finais de semana excursoes do dia 3  120.00 chf 

( de 3 min a 8 pessoas max) 

Treinamentos esportivo e saude 

- 1 sessao de uma hora dentro de casa 120.00 chf 
- 1 sessao de uma hora ao ar livre 160.00 chf 
- Programa de treinamento completo 1500.00 chf 
- Programa de reabilitaçao cardiovascular chf 
- Programa de reabilitaçao chf 
- Sessao  Passeio nórdico de uma 2 hora ao ar livre (colectiva ou individual)  chf 
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Membro do prémio da associaçao   

 

Contribuiâo diaria 

• Individual diaria contribuiâo de adesao 

• Membro da familai/grupo diaria contribuiâo 

• Membro da organizaçao/fundaçao/ escola/ negocios contribuiâo diaria  

 

Contribuiâo (taxa) anual  

• Membre junior taxa anual passiva 

• Membro senior taxa anual passiva 

• Membro veterano taxa anual 

• Membro da familia ( 4 pers.max) taxa anual 

• Membro anual doador 

 

Contribuições anuais de opção 

• Para opçao anual membro A : Esporte do esqui-no inverno 

• Para a opçao de membro anual B : Preparaçao fisica-no outono 

 

Equipment 

Para o equipamento telemark está disponível para membros 

Contacte-nos para mais informações sobre o aluguer. 

Sapatos e esqui Telemark ( obrigatório norma 75 mm)   um dia  50.00 chf 


