
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ   

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο 

08:45 - 

09:45 
      

09:30 - 

10:30  
Yoga Concept 

 
Pilates Concept 

 
Core Concept 

 
Pilates Concept 

 
Total Body Concept 

 

10:00 - 

11:00 
      

11:00 - 

12:00 
     

KRAV 
MAGA 

16:00 - 

17:00 
 ABS HIPS  FULL BODY ABS HIPS  

17:00 - 

18:00  
Pilates Concept 

  CARDIO  
Total Body Concept 

 

18:00 - 

19:00 
CARDIO  

Core Concept 
 

Total Body Concept 

ABS HIPS  
Functional Concept 

 

19:00 - 

20:00 
FULL BODY TAE BO  

Pilates Concept 

CARDIO  
Core Concept 

 

20:00 - 

21:00  
DANCE  

Total Body Concept 

KRAV 
MAGA  

Total Body Concept 

KRAV 
MAGA 

 

21:00 - 

22:00 
 STRETCHING 

(Half Hour)  
Functional Concept 

   

* Το πρόγραμμα των ομαδικών μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση. Ενημερωθείτε από την reception του γυμναστηρίου 
* Μαθήματα με χρέωση. Απαραίτητη η κράτηση θέσης.  

 

 



 

Functional 
Training 
Concept 

Total Body 
Concept 

Core 
Concept 

Pilates 
Concept 

 

1.  Λειτουργική προπόνηση για όλα τα επίπεδα ασκουμένων με την χρήση τριών διαφορετικών fitness tools 
σε κάθε summit. Ασκησιολόγιο με άμεση εφαρμογή στην καθημερινότητα και έμφαση στην ενεργοποίηση 
και σταθεροποίηση του κορμού. Βασική αρχή και μότο του μαθήματος: Το σώμα γνωρίζει κινήσεις και όχι 
μυς!!! 
Τύπος άσκησης: Αερόβια - Αντοχής, Ένταση: Υψηλή, Θερμίδες: 730 
Αποτελέσματα: Κάψιμο θερμίδων - λίπους, μυϊκή ενδυνάμωση, βελτίωση δύναμης - αντοχής 

Το απόλυτο μάθημα μουσικής ενδυνάμωσης  για ολόκληρο το σώμα με τη χρήση μπαρών, αλτήρων, 
ελαστικών αντιστάσεων και το βάρος του σώματος. Επιτυγχάνει αύξηση αερόβιας ικανότητας και 
ουσιαστική μυϊκή ενδυνάμωση. 
Τύπος Άσκησης: Μυϊκή Ενδυνάμωση, Ένταση: Υψηλή, Θερμίδες: 510 
Αποτελέσματα: Μυϊκή ενδυνάμωση ολόκληρου του σώματος, βελτίωση μυϊκής συναρμογής. 

Χωρισμένο σε δύο ενότητες, γυμνάζει με μεγάλη ένταση κοιλιακούς στο πρώτο μισό και πόδια στο 
υπόλοιπο πρόγραμμα. Επιτυγχάνει άμεση βελτίωση στους σταθεροποιητές μύες του σώματος και τα πόδια. 
Τύπος Άσκησης: Μυϊκή Ενδυνάμωση Κοιλιακών - Ποδιών, Ένταση: Υψηλή, Θερμίδες: 380 
Αποτελέσματα: Μυϊκός σχηματισμός ποδιών - κοιλιακών, ενδυνάμωση πυρήνα του σώματος. 

Το απόλυτο μάθημα ευθυγράμμισης, ενδυνάμωσης εν τω βάθη και αποκατάστασης τραυματισμών. 
Εξειδικευμένη προπόνηση με τη χρήση στρώματος mat και small apparatus. 
Τύπος Άσκησης: Εναλλακτική, Ένταση: Χαμηλή, Θερμίδες: 390 
Αποτελέσματα: Ευθυγράμμιση, ενδυνάμωση σταθεροποιητών μυών, βελτίωση ιδιοδεκτικότητας. 

Συνδυασμός σωματικής και ψυχοπνευματικής άσκησης που επιφέρει άμεση βελτίωση στην ευθυγράμμιση, 
την ενδυνάμωση των μυών και την εσωτερική ισορροπία. 
Τύπος Άσκησης: Εναλλακτική, Ένταση: Υψηλή, Θερμίδες: 420 
Αποτελέσματα: Ψυχική ισορροπία, ευεξία, βελτίωση δύναμης, ελαστικότητας, αντοχής. 

Συνδυασμός πολεμικών τεχνών, χορού, πυγμαχίας και χιπ χοπ, δίνει ως αποτέλεσμα ένα εντυπωσιακό και 
συνάμα διασκεδαστικό πρόγραμμα γυμναστικής. 
Τύπος Άσκησης: Αερόβια Μυϊκή Ενδυνάμωση, Ένταση: Μέτρια, Θερμίδες: 500-800 
Αποτελέσματα: Βελτίωση καρδιαγγειακού συστήματος, μυϊκή ενδυνάμωση, καύση λίπους. 

7. Αεροβική άσκηση με βήματα λάτιν χορών και όχι μόνο. Είναι το ιδανικό μάθημα, εάν αναζητάτε χορό, 
κέφι και δυνατή μουσική. Κατάλληλο για εκτόνωση, βελτίωση φυσικής κατάστασης και καρδιαγγειακού 
συστήματος με μέγιστη καύση λίπους. 

8. Ιδανικό πρόγραμμα για ενδυνάμωση και σύσφιξη κοιλιακών και κάτω άκρων  (γλουτοί, προσαγωγοί, 
απαγωγοί). 

9. Πρόγραμμα δυναμικών ασκήσεων για όλο το σώμα, με χρήση αξεσουάρ όπως μπάρες, αλτήρες, λάστιχα. 
Πλήρη εκγύμναση όλου του σώματος  με θεαματικά αποτελέσματα. 

10. Εκγύμναση για όσους αγαπούν τον χορό! It‘s party time με ρυθμούς, samba, hip hop. Τέλειος 
συνδυασμός ενεργοποίησης σώματος μέσα από χορευτικές κινήσεις. Καλή διασκέδαση! 

11. Το KRAV MAGA είναι ένα σύστημα πρακτικής και τακτικής που διδάσκει πώς να αποφεύγονται, να 
αντιμετωπίζονται και να ξεπερνιούνται όλων των ειδών οι επιθέσεις και η βία. 

Μη διστάσετε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες από τους γυμναστές μας για το ποιο 

πρόγραμμα σας ταιριάζει καλύτερα. ”Η άσκηση πρέπει να είναι ασφαλής και ευχάριστη” 
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