
 

 

 

 

 

 

 

 

EL CLUB ESPORTIU DE

 

Vall Parc Esports, un dels clubs esportius de més prestigi de la ciutat de Barcelona

acaba d’inaugurar les úniques pistes de 

d’última generació amb activitats dirigides.

 

 

� 13 pistes de tennis de terra batuda

� 4 pistes de pàdel exterio

� 4 pistes de pàdel indoor (les úniques a Barcelona ciutat)

� Nou gimnàs amb màquines d’última generació de Tech

espectacular a Barcelona i el mar 

� Activitats dirigides: spinning, pilates, GAC, TBC, Stretching...

� Classes gratuïtes de tennis i de pàdel

� 2 frontons reglamentaris

� Pista de squash 

� Piscina estiu 

� Parking gratuït 

� Restaurant propi amb salons privats

� Tots els 365 dies de l’any de 8h00 a 24h00.

� Reserva de pistes amb 3 dies d’antel·lació

 

Condicions Preferencials: 

 

� 50 % de descompte en la quota total individual

� Matrícula Gratuïta 

� Preus especials en classes i activitats

 

Tot això per només 49,5 € al mes.

 

*Trimestres naturals. 

 

 

 

 

EL CLUB ESPORTIU DE ASPEPC-SPS 

, un dels clubs esportius de més prestigi de la ciutat de Barcelona

acaba d’inaugurar les úniques pistes de pàdel indoor de Barcelona ciutat i

d’última generació amb activitats dirigides. 

13 pistes de tennis de terra batuda 

4 pistes de pàdel exteriors 

4 pistes de pàdel indoor (les úniques a Barcelona ciutat) - NOU 

Nou gimnàs amb màquines d’última generació de Technogym amb una vista 

pectacular a Barcelona i el mar - NOU 

Activitats dirigides: spinning, pilates, GAC, TBC, Stretching... - NOU

Classes gratuïtes de tennis i de pàdel 

2 frontons reglamentaris 

propi amb salons privats 

els 365 dies de l’any de 8h00 a 24h00. 

Reserva de pistes amb 3 dies d’antel·lació 

 

% de descompte en la quota total individual 

Preus especials en classes i activitats dirigides. 

al mes. (Quotes Trimestrals)*. 

, un dels clubs esportius de més prestigi de la ciutat de Barcelona 

de Barcelona ciutat i gimnàs 

 

nogym amb una vista 

NOU 


