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MOST LIFE CLUB 
TANITIM VE BİLGİLENDİRME DOSYASI 

 
Kentpark Alışveriş Merkezi 

Eskişehir yolu 7.Km No : 164 / 2B  
Çankaya – Ankara 
(0312) 219 93 73 

info@mostlifeclub.com 
www.mostlifeclub.com 

www.esteberia.com 
facebook/mostlifeclub 

twitter/mostlifeclub 
instagram/mostlifeclub 

foursquare /most-life-club 
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FİRMA PROFİLİ 

 
Most Life Club her ihtiyaca yönelik farklı egzersiz çeşitleri, uzman kadrosu ve toplam 
8.000 m2’lik modern tesisiyle Ankara Eskişehir Yolu üzerinde bulunan Kentpark AVM 
içinde 2011 yılında faaliyete geçmiştir. 

 Spor yapma ihtiyacını göz ardı eden ve çeşitli bahanelerle spor yapmaktan uzaklaşan 
metropol insanına, spor çatısı altında renkli bir sosyal platform sunan Most Life Club; 
kapalı yüzme havuzu, basketbol sahası, voleybol sahası, squash kortu, spa terapi 
merkezi, sauna, buhar odası, Türk hamamı, masaj salonu, , sinema salonu, seminer 
salonu, eğlence ve oyun salonu, ve Türkiye’nin en büyük tırmanma duvarına sahiptir.  

Most Life Club hizmet verdiği 8000’e yakın üyesi ile Türkiye’nin en büyük Yaşam 
Merkezlerinin başında gelmektedir. 

 

 

Türkiye’nin en iddialı Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi Most Life Club’ta hem ruhunuzun hem 
de bedeninizin hafiflediğini hissedeceksiniz. 
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MOST LIFE CLUB SPOR ve YAŞAM MERKEZİ 
 

FITNESS ALANLARI : Farklı seviyeler için özel dizayn edilmiş fitness alanlarımızda, 
dünyaca ünlü spor merkezlerinin de tercihi Life Fitness markasıyla spor yapmanın 
ayrıcalığını hissedeceksiniz. 

  

SPINNING : Fazla miktarda kalori harcayıp kondisyon kazanırken, hem vücudunuzdaki 
fazla yağı yakacak hem de popüler müzik ve ritimlerle başka bir eşi olmayan özel 
stüdyomuzda tutku haline getirebileceğiniz bir derse sahip olacaksınız. Pedal çevirmek 
hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı. 

 

 

EXPRESS LINE : Express Line egzersiz yöntemi ile çok yoğun olduğunuz günlerde bile 
sporu aksatmayacaksınız!  

SQUASH : Squash, egzersiz yaparken en az iki kişi olmak gerektiğini düşünen ve bol 
ter atmayı sevenler için mükemmel tercih. Tesisimizde 4 adet squash kortu 
bulunmaktadır. 
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KAPALI BASKETBOL SAHASI : Yarı olimpik kapalı basketbol sahamızda , keyifli vakit 
geçirebilirsiniz. Dilerseniz turnuvalarımıza katılabilirsiniz. 

PERSONAL TRAINING : Herkesin bedeni özeldir. Kısa sürede sonuca ulaşmayı ve 
ulaşılan sonucun kalıcı olmasını isteyenler için, Personal Training en ideal seçenek.  

 

 

 

STÜDYO PROGRAMLARI : Most Life Club’ın Pilates, Yoga, Zumba, Most Strong, 
Aerobic Time, Material, Body Stretch, H.I.I.T, Circuit Tranining, Bosu Cardio Strenght, 
Express Core, Tabata Protocol gibi grup egzersizlerine yer verilen çok sayıda stüdyosu 
bulunuyor. 
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“OUTDOOR” HEYECANI : Most Life Club’ın içerisinde bulunan tırmanma duvarı ile 
şehirden uzaklara gitmek zorunda kalmadan dağlara ve tepelere meydan okuma 
hissini yaşayacaksınız!  

 

 

EĞLENCE ODASI : Play Station bulunan eğlence odasında günün gerginliğini sanal 
oyunlarla atabilirsiniz. PS turnuvalarımızda yerinizi alabilirsiniz. 

BİLARDO KEYFİ :Most Life Club size gerçek bilardo keyfi sunuyor! Amerikan Bilardo ile 
Eğlence Odasında müthiş eğlencenin keyfini çıkarın. 
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JUNIOR FITNESS : Çocukları da unutmayan tesisimiz de 0-6 yaş grubu için bir çocuk 
kulübü bulunuyor. Ayrıca Türkiye'deki yaşam merkezleri içerisinde ilk defa 7-14 yaş 
arası çocuklar için spor yapabilme imkanı Most Life Club’ da.  

Çocuklara özel tasarlanan ve güvenliğe ekstra önem verilen bölümümüz de, 
çocukların keyif alacağı aktiviteler, oyunlar ve spor etkinlikleri düzenleniyor. Bölümde 
özel eğitmenlerle ve uzmanlarla, çocukların fiziksel yönden aktif yaşamın önemini 
erken yaşta kavraması ve spor bilincini benimsemesi amaçlanarak; Fitness 'tan grup 
egzersizlerine, özel derslerden eğlence odasına kadar birçok aktivite çeşitliliği 
sunuyor.  

 

 

 

Most Life Club spor dünyasındaki farkını, 'ilk'leriyle de ortaya koyuyor! Tüm Türkiye'de sadece 
sizin faydalanabileceğiniz bu özel ayrıcalıkları keşfetmeye ne dersiniz? 
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HYDRO TRANING : Havuz içerisinde, özel ekipman ve su direnci ile Aerobic ve Kuvvet 
Egzersizleri yapabileceğiniz bir grup dersidir 

 

KAPALI HAVUZ: Günün stresini suya bırakın… MOST LIFE CLUB yarı olimpik havuzu ile 
farkına fark katıyor.  

KİRALIK DOLAPLAR : Eşyalarınızı her seferinde kulübe getirip götürmek zorunda 
kalmayın diye, kişiye özel kiralık odalarımız hizmetinizde. 

SOYUNMA ODALARI &DUŞLAR SAUNA & DİNLENME ALANLARI :  : Kişiye özel 
dokunmatik dolaplar ve hijyene ekstra önem verilen duşlar. Bay & Bayan soyunma 
odalarında sauna ve özel tasarlanmış dinlenme alanlarında rahatlayabilirsiniz. 

KONFERANS SALONU: Most Life Club’ ın çok amaçlı kullanılabilen konferans 
salonunda diyet, sağlıklı yaşam, doğru egzersiz, nefes, hatta kişisel gelişim 
konularında düzenlenen seminerlerle pek çok uzmanın bilgisinden faydalanabilirsiniz.  

 

 
 

 



10 
 

MOST SPA VE GÜZELLİK MERKEZİ 

 

MOST SPA&GÜZELLİK MERKEZİ, gündelik telaşların arasında dinlenmeye ihtiyacı 
olanlara sauna, buhar odası, Türk hamamı, masaj, ozon sauna ve özel meditasyon 
melodileriyle rahatlatan dinlenme odası ve jakuzi ile kadın ve erkeklere ayrı ayrı kişisel 
bakım olanağı gibi çok sayıda imkan sunuyor. 

SPA İLE HUZUR DOLU ANLAR : Ruhsal ve bedensel güzelliğinizi tamamlayan 
büyüleyici bir deneyim. Masaj bir süreliğine bile olsa dış dünyanın tüm stres ve 
kargaşasından uzak fiziksel, zihinsel ve ruhsal bir arınma, rahatlama molasıdır. 

SAUNA & DİNLENME ALANI : Spor sonrası sıcacık saunada gevşeyip, kendinizi 
dinlenme alanında konfora bırakacaksınız. 

JAKUZİ : Uygulama öncesi ya da sonrasında keyifle vakit geçirebileceğiniz huzur dolu 
bir ortam bulacaksınız. 

 

MOST SPA mimari ve konsept olarak tasarlanırken HOLISTIC & WELLNESS açılımlarının tüm 
detaylarını sizlere yaşatmakta ve yaşamınıza yeni bir ENERJİ katmak için hizmet sunmaktadır. 
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SOLARYUM : Doğal Görün, İyi Görün, İyi Hisset… Güneş Aşıkları, Sağlıklı, Canlı, Kalıcı, 
Hızlı Bronzluk için Este Beria Solaryum vazgeçilmeziniz olacak… 

CİLT BAKIMI : Tamamı dermo kozmetik ve organik nitelikte olan lider Fransız 
kozmetik firması Bernard Cassiere Paris ürünleriyle yapılan Cilt temizliği ve bakımı 
deformasyonlarda azalma sağlar. 

 

 

OZON THERAPY : Sıcaklığın 38 – 42 santigrat derece olduğu ozonun derinin 4 ile 6 cm 
altına nüfuz edilerek 20 dakika uygulanan bakım sıcaklığın ve ozonun etkisiyle açılan 
deri gözeneklerinden emilerek vücudun kan, lenf ve yağ dokusuna geçer. Lenfatik 
sistemi toksinlerden arındırır, cildi temizler, kasları gevşetir, kan dolaşımını hızlandırır 
ve bakteri, virüs mantarları öldürür. 
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Most Life Club vizyonuna yakışır, ufku açık, başarıya odaklanmış ve her zaman bulunduğu 
konumdan daha yukarıları isteyen bir anlayış ile hizmet politikamızı şekillendiriyoruz 
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ANKARA BAROSU İÇİN  
MOST LIFE CLUB İNDİRİM BİLGİLERİ 

 

Firma Adı 
 
M.O.S.T.  Spor Salonları İşletmeciliği Tic. ve 
San. A.Ş. 

İndirim Oranı / Özel Fiyat Liste Fiyatları üzerinden Özel İndirimler 

İndirim Kapsamı 
(İndirimden faydalanacak olanlar) 

Ankara Barosu Avukatları ve Çalışanları ile 
Aileleri 

Firma Adresi ESKİŞEHİR YOLU 7. KM. 
NO: 164/ 2B -41 KENTPARK AVM 
ÇANKAYA / ANKARA 

Firma Telefonları 0.312.219 93 73 – 74 

Firma Faks 0.312.219 93 75 

Web Sayfa www.mostlifeclub.com 

E-posta kurumsal@mostlifeclub.com 

İrtibat Kurulacak Kişi Most Life Club Resepsiyon 0.312.219 93 73 

İndirim Oranı-Geçerlilik Başlangıç Tarihi 01.01.2019 

İndirim Oranı-Geçerlilik Bitiş Tarihi 01.01.2020 

Diğer İmkanlar 1 yıllık üyeliklerde ilave +1 ay üyelik süresi, 
2 yıllık üyeliklerde ilave +2 ay üyelik süresi, 
3 yıllık üyeliklerde ilave +3 ay üyelik süresi 
hakkı verilecektir. 
İlave olarak Ankara Barosuna özel hediyeler 
verilecektir. 
Üyelik esnasında alınması koşulu ile bir 
defaya mahsus 2 adet masaj paketi 150 TL. 
üzerinden fiyatlandırılacaktır. 

Most Life Club’ın temennileri Üye olmak isteyen Baro kimlik kartını 
göstermek suretiyle üye olabilecektir. 

  


