
Holmes PlaceBENEFÍCIOS 

Atualização Protocolo  HOLMES PLACE

Vantagens

◊ A taxa de inscrição de 25€
(o presente protocolo estabelece que o valor da taxa de inscrição será aquele que for 

mais favorável, nomeadamente nos períodos de campanhas promocionais promovidas pelo 
Holmes Place, nunca podendo ser superior a 25€)

◊ Isenção de período de fidelização

◊ Acesso total a todas as atividades em qualquer horário 

◊ Estacionamento (*), programa de treino com orientação inicial e toalha de 
treino
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Opção TOP 18 – Acesso a todas as atividades nos ginásios indicados sem restrição horária; 
(*) Inclui estacionamento devendo contudo, no ato de inscrição a efetuar 

diretamente no Holmes Place, indicar o ginásio que irá utilizar com maior frequência.

Opção FULL/Local - Acesso a todas as atividades, num único ginásio à escolha sem restrição 
horária; 

(*) Inclui estacionamento no ginásio escolhido.
Importante: 

✓ Os sócios já inscritos no Holmes Place, podem beneficiar de todas estas vantagens bastando 
para tal solicitar, diretamente no seu ginásio Holmes Place, a inclusão no protocolo Clube 
Millennium bcp. A alteração produzirá efeitos 30 dias após o pedido; 

✓ Os débitos serão efetuados pelo Clube Millennium bcp, de acordo com a informação enviada 
pelo Holmes Place. Qualquer divergência deverá ser tratada diretamente no seu ginásio 
Holmes Place;

✓ Em relação ao valor das mensalidades, este será atualizado todos os anos, em janeiro, 
automaticamente de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de cada ano com 
base no índice publicado em setembro do ano anterior e com variação de 1 ponto 
percentual, publicado pelo Instituto Nacional de Estatística.
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Preçário 2023

Clubs Top 18 Full / Local 

Qta. Beloura, Miraflores, Palácio Sotto Mayor, 
Oeiras, Defensores Chaves, Alvalade, 
Cascais, Amoreiras, Qta. da Fonte e Parque 
das Nações

Boavista, Porto Baixa e Gaia

72,52€
70,44€

63,99€

Clubs Top 18 Full / Local 

Arrábida

Braga

Coimbra

Algés e Tejo (antigo Dolce Vita Tejo)

72,52€  

56,28€

55,45€

60,65€

60,03€

✓ Os pedidos de inscrição deverão ser formulados, exclusivamente, junto do Holmes Place.

✓ As condições de adesão do presente protocolo são reguladas pelo Contrato de Adesão
realizado no Holmes Place.

✓ Pedidos de suspensão são permitidos desde que comunicados, diretamente ao Holmes Place,
com pré-aviso de 30 dias.

✓ Pedidos de cancelamento deverão ser comunicados diretamente ao Holmes Place, até 30
dias de antecedência em relação à data pretendida e mediante pagamento de taxa de 29€.

✓ O pagamento bianual tem um desconto adicional de 5% em relação ao preçário
apresentado.
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