


Els abonats del Padel Vilanova Academy Club podeu gaudir de les 
instal·lacions de pàdel del centre, organització de partits, gestió de 
partits i reserves en línia, etc 

D’altres avantatges:
●  Lloguer i reserves de pistes amb 3 dies d’antelació i tarifa reduïda. 
●  Descomptes en els abonaments de Parc del Garraf i d’Esportiu la 

Piscina 
●  Descomptes a comerços. 
●  Descompte en classes de pàdel. 
●  Descompte en campaments infantils. 
●  Poder participar en les Lligues, Rànquing, Clínic i Campionats. 
●  Dinamització i organització de partits 

Podrás sol·licitar i donar-te d’alta com a abonat des del web www.
clubpadelvilanova.es. També podràs fer-ho des d’un ordinador cen-
tral que posem a la teva disposició al club.
Hauràs de triar la teva modalitat d’abonament. Pagar la matrícula 
corresponent per entrar a formar part del Club.

1.   Rànkings on es podran realitzar partits de semblant nivell amb un 
divertit sistema d’ascensos i descensos per augmentar la motivació 
dels participants.  

2.  Organitzem: 
●  Tornejos curts de setmana i en caps de setmana, amb una durada 

de 6 h aprox. en sistema de Round Robin (tots contra tots). 
 ●  Campus d’estiu, cursos intensius i stages de competició en èpoques 

de vacances.
 ●  Torneigs oficials al llarg de l’any per a tots els nivells femenins, 

masculins i mixtos.
 ●  Penyes d’adults, chiquipadels, clínics, maratons de pàdel i diverses 

activitats per a totes les edats durant tot l’any.
 ●  Creem torneigs de pares i fills i torneigs mixtes amateurs.

3.   Donem gran importància als interclubs de categoria menors, adults, 
i veterans inscrits en la federació. 

4.  Actualment, Club Padel Vilanova és un dels clubs de Catalunya amb 
major representació d’equips, comptem amb 4 equips masculins i 
dos femenins i 2 equips de menors en què qualsevol pot participar 
defensant al seu club, només es requereixen ganes de divertir-se i 
entrenament.

* Preus calculats en base a 4 persones per pista. Si reserven dues persones per 
pista, es doblarà el preu. IVA inclòs.
** Un partit té una durada d’1h i 15 minuts. Promoció vàlida fins nou avís.

* Opcional. Preus especials d’abonament a les instal·lacions de gimnàs, piscines, 
zones d’aigua i activitats dirigides a Parc del Garraf i Esportiu la Piscina. 

NOTA:  Per a baixes o modificacions en l’abonament, s’ha de notificar abans 
del dia 25 del mes en curs a través del mail: info@clubpadelvilanova.es

TARIFES PADEL VILANOVA

ACTIVITATS

COM FER-SE ABONAT?

COM I PER A QUÈ REGISTRAR-SE?

AVANTATGES DE FER-SE ABONAT

Infantil 50 €

Adult 75 € 

Parella 100 €

Familiar 150 €

MATRÍCULA ABONATS
Noves altes d’abonats (IVA inc.)

PREU

Cheap 14,90 €  41,40 € 
Majors de 5 anys

Infantil 19,50 €  30,10 €
Joves de 5 a 15 anys  

Adults 29,90 €  56,40 € 
Majors de 16 anys

Parella 52,00 €  98,00 €
Majors de 16 anys

Familiar Monoparental 47,00 €  89,00 €
1 adult acreditat  
+ menor/s de 5 a 15 anys.

Familiar 69,00 €  128,00 €
Mínim 3 membres

Col·lectiu 26,90 €  53,40 €
Empreses i col·lectius
 (mínim de 10 persones)

ABONAMENTS Padel Padel + 
gimnàsVilanovaQuota mensual

HORARI VALL
Octubre - Maig 
De dl. a dv. de 8:00 h. a 17:15 h. i de 21:00 h. a 22:15 h. 
Dissabtes, diumenges i festius: des de l’obertura fins al tancament.
Juny - Setembre
De dl. a dv. de 8:00 h. a 18:30 h. 
Dissabtes, diumenges i festius: des de l’obertura fins al tancament.

Preu persona* / partit**     2,75 €   1,75 €    1,50 €   0,90 €

Preu pista / partit           11,00 €    7,00 €    6,00 €   3,60 €

HORARI PUNTA
Octubre - Maig 
De dl. a dv. de 17:15 h. a 21:00 h. 
Juny - Setembre 
De dl. a dv. de 18:30h. a 22:15h.  

Preu persona* / partit**    5,50 €    4,50 €    4,50 €  1,75 €

Preu pista / partit           22,00 €  18,00 € 18,00 €   7,00 € 

Preu persona / hora 0,50 €
Preu pista / hora 2,00 €

LLOGUER  
DE PISTES

PREU LLUM

No 
abonat

Abonat
Parc i 

Esportiu

Abonat
Parc i 

Espotiu 
tot el dia

Abonat
Padel  

Vilanova

Registra’t de manera gratuïta a www.clubpadelvilanova.es,  
i tindràs el dret de poder reservar pistes (tot i no ser abonat) a més de 
rebre periòdicament informació sobre les nostres promocions, activitats 
i notícies.

IVA inclòs.


