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Campus Esportius

Casals
d'estiu 2019

(nascuts del 2003 al 2015)
Per a infants i joves de 3 a 16  anys

A partir de
61,20

preu amb tots els
descomptes aplicats

Amb activitats
específiques
setmanals, que
combinen l'esport, el
lleure i
l'aprenentage i la ja
tradicional sortida a
Illa Fantasia (de 6 a
16 anys)

del 25 de juny al 2 d'agost



Casals
d'estiu 2019
(nascuts del 2003 al 2015)
Per a infants i joves de 3 a 16  anys

Places Limitades

Avantatges 2019
del 25 de juny al 2 d'agost

Aquest estiu ens adaptem a tu, t'oferim un munt d'avantatges
per planificar un estiu a la teva mida

2 samarretes
"Estiu Club"

1 nit
d'acampada
Setmana del 22
al 28 de juliol
(excepte Club
Jove)

Excursions
i sortides
incloses

servei
d'espera
GRATUÏT
matí i tarda

curset de
natació
inclòs

contractació
per setmanes

preus juny i juliol de 2019
matí:  

 matí i tarda
de 9h a 13h

de 9h a 13h i de 15h a 18h

1 setmana

2 setmanes

3 setmanes

4 setmanes

5 setmanes

PACKS HORARIS PREUS
SOCIS

DINARS*
de 13h a 15h

1 NIT
D'ACAMPADA
opcional

matí i tarda

matí i tarda

matí i tarda

matí i tarda

matí i tarda

matí

matí

matí

matí

matí

76,50

114,70

153

229,40

225,00

337,60
 
261,70

352,90

323,00
436,80
 

36,90

73,80

110,70

147,60

184,50

18,30

GRATUÏTA
a partir de 4
setmanes

PACK TOTAL
matí

matí i tarda

387,90
 
534,10
 

214,10
 

descomptes
descomptes acumulables

descompte
inscripció
anticipada

del 02/05 fins al
17/05.Només socis
i fills de socis

-5%

descompte
comptat

Pel pagament al
comptat o targeta
de crèdit de tot el
casal

-5%

descompte
familiar

A partir del
segon germà

-5%

descompte
fidelitat

Si ja has fet cursets
de natació o escoles
esportives durent la
present temporada

-5%

Preus 
immillorables!

CONSULTAR PREUS PER A FILLS DE SOCI I NO SOCI
Si fas soci al teu fill/a a l'inscriure'l als Casals no pagaràs drets d'admissió

setmana
especial

matí

matí i tarda

64,90

97,30
29'60

*Dinar puntual:  - de 13 a 15h  (no s'aplica cap descompte)

inscripcions online a www.nataciosabadell.cat

9,80

25-28  de juny


