MODALITATS D’ABONAMENT
Individual / Premium
Abonament d’una sola persona associada a un compte bancari.

Parella / Premium Parella
Condicionat a l’abonament simultani de dues persones amb un sol compte bancari, a través del qual
s’hauran d’efectuar tots els pagaments. Tanmateix, si un dels membres es dóna de baixa, es canviarà
automàticament a la modalitat individual l’altre membre si no comunica una altra preferència amb
la suficient antelació.

Sènior
Modalitat exclusiva per a majors de 60 anys. Caldrà presentar un document acreditatiu de l’edat.

Jove
Modalitat exclusiva per a joves entre 16 i 25 anys. Caldrà presentar un document acreditatiu de l’edat.
Al complir 26 anys, es canviarà automàticament de modalitat per la d’individual si no es comunica
una altra preferència amb la suficient antelació.

Fill/a soci
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Modalitat exclusiva per a fills/filles de socis entre els 5 i els 15 anys. Caldrà presentar un document
acreditatiu de l’edat. El titular del compte ha de ser el soci pare/mare o tutor/a. Al complir 16 anys,
es canviarà automàticament de modalitat per la de Jove si no es comunica una altra preferència.

Matins
Aquesta modalitat permet gaudir de les condicions de soci de dilluns a divendres de les 8 h a les 13 h
i els caps de setmana tot el dia.
És imprescindible disposar d’un compte bancari al Principat d’Andorra per donar-se d’alta
excepte pels pagaments anuals.

ALTRES MODALITATS D’ACCÉS
Entrada mensual / Entrada mensual Premium
Modalitats d’accés temporals i sense obligacions contractuals.

QUOTA PLUS
Aquesta quota inclou una estada de 3 hores a l’aparcament de Caldea cada dia que vingui a fer ús
de les instal·lacions. L’abonat podrà fraccionar les 3 hores diàries si ho desitja, però no les podrà
acumular. El pagament s’haurà d’efectuar obligatòriament mitjançant el mateix compte bancari que
la mensualitat de soci. Aquesta quota és sense reserva de plaça i per tant no dóna prioritat per
accedir a l’aparcament quan l’aforament està complet.
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De dilluns
a divendres

Caps de setmana
i festius

GIMNÀS

7 a 22.15 h

10 a 14 h i 16 a 22 h

ESPAI ORÍGENS

8 a 22.45 h

9.30 a 22.45 h

ACCÉS LLIURE
A L’ESPAI
TERMOLÚDIC I A
L’ESPAI ORÍGENS

ACCÉS
LLIURE
AL GIMNÀS

ENTRADES
A INÚU (1) (2)

ACTIVITATS
DIRIGIDES

PRÉSTEC
MATERIAL
DE BANY

LLOGUER
PISTA

ESCOLA DE PÀDEL
ADULTS I INFANTS

PREU
CLASSE SOCI

3 €/hora/soci
o 4 €/hora i mitja/soci

A partir de
39 €/mes/soci

(màxim 3 persones)
Tel. contacte: 346 062

INVITACIONS

ALTRES
SERVEIS (1) (2)

(3)

40 € / hora

APARCAMENT
QUOTA PLUS

MATRÍCULA

(inclou el
welcome pack)

PREU
MENSUAL

Individual

4 entrades mensuals

14 invitacions/any al Club

15 € / mes

90 € / pers.

91 € / pers.

Parella

2 entrades mensuals

6 invitacions/any al Club

15 € / mes

90 € / pers.

75 € / pers.

Sènior

1 entrada mensual

6 invitacions/any al Club

15 € / mes

90 € / pers.

52,90 € / pers.

Jove

1 entrada mensual

6 invitacions/any al Club

15 € / mes

90 € / pers.

59,50 € / pers.

Fill de soci

41 € / pers.

Matins

2 entrades mensuals

6 invitacions/any al Club

15 € / mes

Premium

14 invitacions/any
al Club

4 invitacions
mensuals
a Inúu (1)

Premium parella

14 invitacions/any
al Club

2 invitacions
mensuals
a Inúu (1)

2 accessos
Private Spa
de 30 min./mes/pax
+ 3 entrenaments
personals/any

90 € / pers.

73,50 € / pers.

200 € / pers.

180 € / pers.

150 €/ pers.

150 € / pers.

ALTRES MODALITATS D’ACCÉS
99 €
pers./mes

Entrada mensual
Entrada mensual
premium

2 invitacions
mensuals

190 €
pers./mes

DESCOMPTES I TARIFES ESPECIALS
LLOGUER
DE TAQUILLA

ACOMPANYANT SOCI (5)
5 < 15 anys

ACOMPANYANT SOCI (5)
> 16 anys

ENTRADES INÚU (4)
i TERMOLÚDIC

TRACTAMENTS

RESTAURANTS CALDEA

BOTIGA

80 € / any

16,50 €

29 €

25 %

25 %

10 %

20 %

Consulteu les condicions preferents per a accionistes de la SEMTEE, SA i empreses associades.
(1) No acumulables | (2) Personals i intransferibles. | (3) Caduquen el 26/1/2020 o fins la data de baixa del soci. Totes les invitacions són subjectes a un nombre de places diari limitat
i per gaudir-ne serà indispensable fer la reserva anticipada. | (4) Exclusivament a partir dels 16 anys. | (5) Amb presència obligatòria del soci i entrada pel mateix vestuari.
Consulteu el detall de les condicions al reglament intern del Club.

inclòs

no disponible

