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AMB TU
EL CLUB ÉS
MÉS CLUB.

HOLA
CLUBER.
Benvolgut soci, benvolguda sòcia
Mirem cap al futur, no ens podem aturar; l’oferta del Club està en
constant evolució, per això recollim en aquest document tots els
serveis i les últimes novetats de les quals pot gaudir com a soci.
Al final d’aquest document també trobarà l’actualització de les tarifes
que s’aplicaran a partir del pròxim mes de gener del 2021.
Agraint la seva confiança i la seva fidelitat, en nom de tot l’equip
de Caldea, aprofitem l’avinentesa per enviar-li els nostres millors
desitjos per a aquest nou any.
Cordialment,
Miguel Pedregal Pardo
Director General

MÉS CLUB.
FITNESS

NATACIÓ

· Sala àmplia amb diferents
espais d’entrenaments
· Més de 600 activitats dirigides al mes
· Entrenaments personals
· Estudi de Pilates Reformer

· Entrenament lliure
· Classes particulars

PÀDEL

WELLNESS

· Lloguer de pista
· Classes particulars
· Escola adults i infants
· Campus infantil

· Termolúdic, Orígens
i Inúu, el centre adults only
· Tractaments exclusius
· Tallers i sortides

Gimnàs
4 sales d’activitats

4 pistes de pàdel
(2 cobertes)

Piscina de 25 metres

L’spa més gran
del sud d’Europa

Perquè aportes la teva gran dosis de motivació i de bona energia.
Persegueixes els teus reptes amb il·lusió i vols dedicar
el teu temps lliure per reconnectar.
Perquè tu vols millorar i crèixer.
El Club és MÉS CLUB.

NOVETAT

NOVETAT

VESTIDORS
FAMILIARS
Vestidors exclusius per a menors
de 16 anys i acompanyants
amb totes les comoditats del Club.

ESTUDI
DE PILATES

NOVETAT

DANSA
URBANA

Reformer, espai funcional
Pilates Matt
· Entrenaments personals

Activitat dirigida

AVANTATGES SOCIS
PER AL TEU MILLOR RENDIMENT I CONFORT:
· Préstec d’un barnús, tovallola
i xancles a cada visita.
· Préstec de tovallola al gimnàs.
· Armariets d’ús diari.
· Xampú, gel, condicionador
i llet corporal a disposició.

· Servei d’assecador i planxa.
· Vestidors familiars.
· Servei de carregador de mòbil.
· Wifi gratuït en tot el centre.
· Espai Cluber per fer un mos,
una pausa o treballar.
DESCOMPTES

25% dte.

Tractaments i entrades
al Termolúdic i Inúu

20% dte.

10% dte.

Botiga

Restaurant Mediterrani

MODALITATS D’ABONAMENT 2021
-

BASIC

MATINS

Accés il·limitat a la sala
fitness,piscina natació,
a les activitats dirigides
i al Termolúdic i Orígens.

Accés limitat a la sala de
fitness, piscina, activitats
i al Termolúdic i Orígens
de 7 h a 13 h, entre
setmana i tot el dia en
caps de setmana.

PREMIUM

SERVEIS INCLOSOS

VESTIDORS,
FITNESS I ACTIVITATS

Vestidors Club
i de Famílies. (1)

Accés il·limitat a la sala
fitness, piscina natació,
a les activitats i a Inúu,
el Termolúdic i Orígens.
Vestidors Inúu
i de Famílies. (1)

Vestidors Club
i de Famílies. (1)
ALTRES BENEFICIS
I SERVEIS AFEGITS

2 entrades
mensuals a Inúu. (2)(3)

2 entrades
mensuals a Inúu. (2)(3)

1 invitació trimestral. (3)

1 invitació trimestral. (3)

1 accés mensual al Private
Spa i 3 entrenaments
personals a l’any. (2)(3)
2 invitacions mensuals. (3)

QUOTES D’ABONAMENT
INDIVIDUAL*
Majors 25 anys

EMPRESA*
DUO
Majors de 25 anys,
dos abonaments vinculats
a un mateix compte bancari
JOVE
De 16 a 25 anys

SÈNIOR
Majors de 60 anys

87,50 €/mes **

70,60 €/mes **

173,50 €/mes **

95,50 €/mes

77 €/mes

189 €/mes

--

--

75,60 €/mes **
82,50 €/mes
72,50 €/mes **
79 €/mes
57,50 €/mes **
62,50 €/mes
51,50 €/mes **
56 €/mes

--

144,50 €/mes **
157,50€/mes

--

--

--

--

--

--

FAMÍLIA
Fills de socis
De 5 a 15 anys (4)

39,50 €/mes **

Universitaris (5)

37 €/mes

--

--

MATRÍCULA

90 €

90 €

150 €

105 €/mes

--

199 €/mes

82 €/any
15 €/mes

82 €/any
15 €/mes

--

43 €/mes

ENTRADES MENSUALS
ENTRADA MENSUAL (6)
Majors de 16 anys

SERVEIS COMPLEMENTÀRIS
TAQUILLA FIXA
APARCAMENT

Inclòs

La contractació del servei permet una estada diària de màxim 3 hores a l’aparcament de Caldea. L’accés és sense reserva de plaça i subjecte a
l’aforament. El soci podrà fraccionar les 3 hores diàries si ho desitja, però no les podrà acumular en cas de no esgotar-les. El pagament s’haurà
d’efectuar obligatòriament mitjançant el mateix compte bancari que la mensualitat d’abonament. La targeta té un cost de 8 €.
* 4 entrades mensuals a Inúu · 1 invitació mensual.
** Pagament anticipat 12 mesos.
(1)
Sempre que es vingui acompanyat d’un menor de 16 anys. (2) Personals i intransferibles. (3) No acumulables i subjectes a disponibilitat de
places. (4) El menors de 16 anys tenen accés exclusivament al Termolúdic i a l’espai Orígens. (5) Únicament per a fills de socis que estudien a
l’estranger i fins als 26 anys. (6) Modalitat d’accés temporal i sense obligacions contractuals ni matrícula.
Consulta totes les condicions d’ús al reglament intern del Club.
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