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Prislista Jan-Dec 2020* 

*Med reservation för prisjusteringar

Drop in 10 st
 1 750 kr
Gäller för 10 valfria drop in klasser på Shala Nytorget
-och Zinkens klasser. Giltighetstid 120 dagar.

Drop in klass Lunch 10 st
1 350 kr
Gäller alla lunchklasser måndag-fredag på Shala 
Nytorget -och Zinken. Giltighetstid 120 dagar. 

Drop in ungdom (upp till 23 år) 10 st
875 kr
Gäller för  10 valfria drop in klasser på Shala Nytorget
-och Zinkens klasser. Giltighetstid 120 dagar.

Drop in klass 1 st
200 kr 
Gäller på 1 valfri drop in klass på Shala Nytorget -och 
Zinken klasser. Giltighetstid 7 dagar. 

Drop in klass Lunch 1 st
150 kr 
Gäller på 1 valfri drop in klass på Shala Nytorget -och 
Zinkens klasser. Giltighetstid 7 dagar. 

Drop in prova på
300 kr
Ett kort för dig som är helt ny hos oss och vill prova 
alla våra drop in klasser. Yoga så mycket du vill under 
10 dagar. Detta kort gäller en gång per person. Gäller 
på Shala Nytorget -och Zinken.

Fortsätter du med ett årsmedlemskap direkt efter din 
prövotid bjuder vi på första månaden. Kontakta 
info@yogashalastockholm.se innan ditt kort går ut.
Giltighetstid 10 dagar.

Månadskort
1 750 kr
Yoga så mycket du vill under 30 dagar. Gäller på alla 
drop in klasser på Shala Nytorget -och Zinken. 

Privatlektion 1 ggr
 1 000 kr 
60 minuters privatlektion på Shala Nytorget eller Shala 
Zinken. Avbokning senast 24 timmar innan start till 
info@yogashalstockholm.se

Privatlektion 5 ggr
4 500 kr 
60 minuter x 5. Privatlektioner på Shala Nytorget eller 
Shala Zinken. Avbokning senast 24 timmar innan start 
till info@yogashalastockholm.se 

Presentkort
Presentkort finns för: 1 000 kr, 850 kr, 200 kr. Gäller på 
Shala Nytorget -och Zinken och kan användas vid köp 
av våra kurser, privatlektioner och klippkort. 
Giltighetstid 1 år.

Yoga Student (över 23 år)
650 kr/mån. 
Gäller på alla våra drop in klasser på Shala Nytorget -
och Zinken. Det här kortet är för dig som är 
heltidsstuderande efter 23 års ålder.
Maila in intyg till info@yogashalastockholm.se 
Uppsägningstid 30 dagar innan du vill avsluta ditt 
medlemskap, maila till info@yogashalastockholm.se

Studenter 
Studenter får 20% rabatt på kurser mot uppvisande av 
kursintyg.

Hyr en yogamatta
20 kr/klass, Summan doneras till V-Care, välgörenhet i 
Indien.

Drop in 20 st
 3 000 kr
Gäller för 20 valfria drop in klasser på Shala Nytorget -och 
Zinkens klasser. Giltighetstid 120 dagar. 
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− 20% rabatt på yogakläder och yogamattor

− Matthotell

− Te och kaffe-buffé

− Ta med en vän 1 ggr per månad (maila namn på vän och klass till 
info@yogashalastockholm.se).

− Boka klasser upp till 14 dagar i förväg

− L:A brukets schampo, balsam och tvål finns för användning på båda 
shalorna

− 10% hos våra behandlare*

− 10% hos samarbetande kaféer/restauranger i närheten*
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Yoga helår
1 250 kr/mån.
Gäller på alla våra drop in klasser på Shala Nytorget -och 
Zinken.
Bindningstid 12 månader i taget. Uppsägningstid 30 dagar 
innan dina 12 månader löper ut, maila till 
info@yogashalastockholm.se
Medlemskapet går att frysa en gång per 12 månaders period 
mot uppvisat läkarintyg.

Medlemskapsförmåner för Yoga helår: 

* Se avtal

Yoga helår Mysore
1 050 kr/mån. 
Gäller på alla våra Mysore style samt ledda primary klasser på 
Shala Nytorget -och Zinken. Bindningstid 12 månader i taget. 
Uppsägningstid 30 dagar innan dina 12 månader löper ut, 
maila till 
info@yogashalastockholm.se
Medlemskapet går att frysa en gång per 12 månaders period 
mot uppvisat läkarintyg.

Medlemskapsförmåner för  Yoga helår Mysore:

Yoga helår drop in
950 kr/mån. 
Gäller på alla våra ledda drop in klasser på Shala Nytorget -
och Zinken. Bindningtid 12 månader i taget. Uppsägningstid 
30 dagar innan dina 12 månader löper ut, maila till 
info@yogashalastockholm.se
Medlemskapet går att frysa en gång per 12 månaders period 
mot uppvisat läkarintyg.

Medlemskapsförmåner för Yoga helår drop in:

− 10% rabatt på yogakläder och yogamattor
− Te och kaffe-buffé
− Ta med en vän 1 ggr per månad (maila namn på vän och klass till 

info@yogashalastockholm.se).
− Boka klasser upp till 14 dagar i förväg
− L:A brukets schampo, balsam och tvål finns för användning på båda 

shalorna
−  10% hos våra behandlare*
− 10% hos samarbetande kaféer/restauranger i närheten*

* Se avtal

Yoga senior 

750 kr/mån (65 +). 

Gäller på alla våra drop in klasser på Shala Nytorget -och 

Zinken. Uppsägningstid 30 dagar innan du vill avsluta ditt 

medlemskap, maila till info@yogashalastockholm.se 

Yoga reducerat pris 

650 kr/mån. 

Gäller på alla våra drop in klasser på Shala Nytorget -och 

Zinken. Det här kortet är för dig som är heltidsstuderande, 

heltidssjukskriven eller arbetslös på heltid. Maila in intyg 

till info@yogashalastockholm.se 

Uppsägningstid 30 dagar innan du vill avsluta ditt 

medlemskap, maila till info@yogashalastockholm.se 

Yoga ungdom  (upp till 23 år)

450 kr/mån.

Ungdomar får yoga obegränsat på alla våra drop in-

klasser på Shala Nytorget -och Zinken.

Uppsägningstid 30 dagar innan du vill avsluta ditt 

medlemskap, maila till info@yogashalastockholm.se

−  10% rabatt på yogakläder och yogamattor

− Matthotell
− Te och kaffe-buffé
− Ta med en vän 1 ggr per månad (maila namn på vän och klass 

till  info@yogashalastockholm.se).
− Boka klasser upp till 14 dagar i förväg
− L:A brukets schampo, balsam och tvål finns för användning på 

båda shalorna
−  10% hos våra behandlare*
− 10% hos samarbetande kaféer/restauranger i närheten*

* Se avtal
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