
Phòng tập CLB Yoga 298

Hệ thống phòng tập tại Club Yoga 298 được thiết kế  theo tiêu chuẩn phòng tập Yoga quốc tế:
dành riêng cho việc luyện tập  Yoga . Không gian phòng thoáng mát cùng chiều sâu hợp lý  tạo
sự tỉnh  lặng giúp cho học viên tập trung một cách hiệu quả nhất .

      

  

Phòng tập Yoga lầu 3 -Club 298

  

Phòng  được trang bị thảm tập  rất mềm mại nên học viên sẽ không bị đau nếu  ngã trong lúc
tập. Bên cạnh đó, thiết kế với những bức tranh thiên  nhiên  gần gũi  sẽ đem đến cho người tập
cảm giác thư thái ; dễ chịu. Sự  cách âm với thế giới bên ngoài cùng âm nhạc du dương trong
lúc tập sẽ  đưa học viên tới sự thăng hoa tin thần ; giảm stress bằng liệu pháp tự  nhiên.
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Phòng tập CLB Yoga 298

  Phòng Tập Yoga lầu 4 -Club 298  Hành  lang được tạo dáng với những dây trầu bà xanh tươi cùng những khóm trúc  bệ đá  sẻkhiến cho người tập cảm thấy như được hòa mình vào thiên  nhiên xa lánh cuộc sống bộn bềnhửng lo toan .  

 2 / 6



Phòng tập CLB Yoga 298

  Hành lang Club 298 được thiết kế cánh điệu  Bên  cạnh các phòng tập Yoga, 298 còn hợp tác mở các phòng dịch vụ nhằm hoàn  thiện quytrình  chăm sóc cho học viên  tốt nhất như: phòng chăm sóc da mặt ;  phòng xông hơi....  Vớinhững tiệm nghi  trên, CLB Yoga 298 tin rằng mình sẻ là một đia điểm lý tưởng cho mọi  ngườikhi đến rèn luyện yoga.  
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Phòng tập CLB Yoga 298

  Phòng chăm sóc da Club 298  
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Phòng tập CLB Yoga 298

  Phòng xông hơi chữa bệnh -Club 298    
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Phòng tập CLB Yoga 298

  Phòng ghi danh - Club 298     
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