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Horaris de bany
Dia 7 de juny, de 15 a 20 hores.

Del 8 al 23 de juny
• De dilluns a divendres de 15 a 20 hores
• Dissabtes, diumenges i festius de 10:30 a 20 hores

Del 24 de juny al 31 d’agost
• De dilluns a divendres d’11 a 20 hores
• Dissabtes, diumenges i festius de 10:30 a 20 hores

Bany nocturn
Dies 29 de juny i 13 de juliol de 21:30 a 24:00h

Natació lliure
S’habilitarà un carril de la piscina per a la pràctica de la natació.
• Migdia, de 13:00 a 14:00 hores.
• Tardes, de 18:00 a 19:00 hores.
Activitat gratuïta per abonats (a partir de 16 anys).

7 de juny al 
31 d’agost

www.sportgest.com/caldeswww.sportgest.com/caldeswww.sportgest.com/caldes



MÉS INFORMACIÓ: www.sportgest.com/caldes

Abonaments de temporada

ABONAMENTS INDIVIDUALS
Fins a 16 anys i pensionistes 35,50 € 
Adults 63,00 € 

ABONAMENTS FAMILIARS
Dos primers membres 54,90 € 
Per a cadascun dels 
altres membres +14,50 €

Expedició targeta abonament 3,00 €

Entrades

De 0 a 2 anys Gratuït

De dilluns a divendres
Fins a 16 anys i pensionistes 3,50 € 
Adults 6,25 € 

Dissabtes i festius
Fins a 16 anys i pensionistes 5,50 € 
Adults 7,50 €

Més informació:
•   Es pot pagar amb targeta de crèdit o metàl•lic.
•   No es permet l’entrada al recinte als menors de 12 anys que no vagin acompa  

nyats d’un responsable major d’edat que se’n faci responsable en tot moment.
•   L’adquisició d’un abonament o d’una entrada comporta l’acceptació de les normes 

d’ús de la Piscina Municipal.
•   La direcció es reserva el dret a modificar el programa d’activitats.

Alta d’abonaments:
1) Els abonats de l’estiu passat poden renovar l’abonament a 
     www.sportgest.com/caldes i evitar les cues dels primers dies.
2) A la Piscina Municipal a partir de la seva obertura. 
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•  Els abonaments només estan disponibles per a persones empadronades o residents al 
municipi. Cal acreditar   aquesta condició amb volant d’empadronament o justificant de 
resident al municipi. Els abonats de l’estiu passat no cal que portin volant d’empadronament.

•   Els abonaments familiars només inclouen pares i fills (avis, oncles, etc. s’han de fer el seu 
propi abonament). 

•   Els carnets són personals i no es poden deixar a d’altres persones.

Tarifes

7 de juny al 
31 d’agost


