PISCINES MUNICIPALS MANEL ESTIARTE
I DUOCASTELLA
Carrer Viladordis, 5
08241 Manresa
Tel. 93 874 47 50
info.piscines@aiguesmanresa.cat
www.piscinesmanresa.cat
HORARI INSTAL·LACIONS
De dilluns a divendres de 6:30 a 22:30 hores
Dissabte de 8:00 a 20:00 hores
Diumenge i festius de 8:00 a 15:00 hores
HORARI PISCINA COBERTA I ZONA WELLNESS
De dilluns a divendres de 6:30 a 22:00 hores
Dissabte de 8:00 a 19:30 hores
Diumenge i festius de 8:00 a 14:30 hores
HORARI SALA DE FITNESS
De dilluns a divendres de 6:30 a 22:00 hores
Dissabte de 9:00 a 14:00 hores i de 16:00 a 19:30 hores
Diumenge i festius de 9:00 a 14:00 hores
HORARI PISCINA D’ESTIU
De dilluns a divendres de 9:00 a 20:00 hores
Dissabte de 10:00 a 19:30 hores
Diumenge i festius de 10:00 a 14:30 hores
TROBA’NS A FACEBOOK
facebook.com/piscinesmanresa
SEGUEIX-NOS A YOUTUBE
Canal: Piscines Manresa
VISITA’NS A INSTAGRAM
@PiscinesManresa

ABONAMENTS
& QUOTES

2022

ABONAMENTS & QUOTES
MATRÍCULA
INFANTIL (De 3 a 15 anys)
JOVE (De 16 a 25 anys)
ADULT (De 26 a 64 anys)
GENT GRAN / PENSIONISTA
UNIVERSITARIS
FAMILIAR

27,70€
36,90€
46,15€
36,90€
36,90€
27,70€

ABONAMENTS

QUOTES HORARI COMPLET
Mensual

Semestral

Anual

21,90€
36,85€
46,05€
36,85€
36,85€
20,80€
36,85€
35,01€

124,83€
210,05€
262,49€
210,05€
210,05€
118,56€
210,05€
199,56€

236,52€
397,98€
497,34€
397,98€
397,98€
224,64€
397,98€
378,11€

QUOTES HORARI REDUÏT
JOVE (De 16 a 25 anys)
ADULT (De 26 a 64 anys)
GENT GRAN / PENSIONISTA

Per abonar-se a la instal·lació cal realitzar el pagament de la matrícula i
la primera quota, en efectiu o targeta, a recepció. És imprescindible la
domiciliació bancària dels rebuts posteriors i caldrà proporcionar el
número de compte en el moment de fer efectiva l’alta.
Cal conèixer la normativa que regeix el funcionament de la instal·lació.
Podeu consultar-la a www.piscinesmanresa.cat.

* Els abonaments semestrals tindran un 30% de descompte en la
matrícula i pels anuals serà gratuïta.

INFANTIL (De 3 a 15 anys)
JOVE (De 16 a 25 anys)
ADULT (De 26 a 64 anys)
GENT GRAN / PENSIONISTA
UNIVERSITARIS
FAMILIAR INFANTIL
FAMILIAR ADULT
FAMILIAR JOVE GENT GRAN
I PENSIONISTA

CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ

Mensual

Semestral

Anual

27,65€
36,40€
27,35€

157,61€
207,48€
155,90€

298,62€
393,12€
295,38€

Tots els abonaments, excepte l’infantil, donen accés a tota la
instal·lació (piscines, sala de fitness i zona wellness), a les activitats
dirigides que apareixen al programa d’activitats i a una rutina
d’entrenament personalitzada pels nostres tècnics de la sala de
fitness.
El programa d’activitats dirigides es pot descarregar a:
www.piscinesmanresa.cat o demanar-lo a la recepció.
L’abonament infantil només dóna accés a la zona de piscines. La zona
de wellness és per a majors de 18 anys.
Els pensionistes, prejubilats i discapacitats hauran de presentar un
justificant.
La quota familiar serà aplicada a cada membre adult d’una mateixa
família, amb un parentiu de primer grau, sempre i quan les quotes
estiguin domiciliades al mateix número de compte. Als nens/es menors
de 16 anys se’ls hi aplicarà la quota infantil tot i que computaran com a
membres de la quota familiar. Cal un mínim de tres persones per a
poder acollir-se a aquesta.
Per aplicar la quota universitària cal presentar el carnet universitari
vigent.
Les quotes d’horari reduït inclouen l’entrada a partir de les 6:30 hores i
la sortida fins les 10:00 hores i a partir de les 13:00 hores amb sortida
fins les 17:00 hores de dilluns a divendres i en horari complet els caps de
setmana i festius.

