
Entrades d’utilització puntual

Infantil de 0 a 5 anys
Assegurança 2,55 €

Infantil de 6 a 14 anys i Tarjeta Rosa
Feiners, dissabte i festius 6,30 €

Abonaments

Infantil de 0 a 5 anys (10 banys)
Assegurança 25,00 €

Infantil de 6 a 14 anys i Tarjeta Rosa
10 banys 35,70 €
Mensual 53,35 €
Temporada 115,90 €

Casals (preu per nen) 3,25 €
Abonament familiar. Preu mensual. Accés il·limitat al llac i al club. 117,70 €
Consulta’n les condicions i promocions a la recepció del club

Per a qualsevol altra reserva, poseu-vos en contacte amb el club a través del mail: 
reserves.llac.candrago@eurofitness.com

Adult
Feiners, dissabte i festius 9,00 €

Adult 
10 banys 57,10 €
Mensual 75,15 €
Temporada 176,35 €

Preus llac  T E M P O R A D A  2 0 2 3

Horaris llac
T E M P O R A D A  2 0 2 3

DEL 19 DE JUNY A L’11 DE SETEMBRE
de dll a dg de 10.30 a 19 h,

festius inclosos

Del 3 al 18 de juny
 i del 16 al 24 de setembre

LLAC DE CAPS DE SETMANA
els caps de setmana i festius

Del 30 de juny al 29 de juliol
 BANYS NOCTURNS AL LLAC
tots els divendres i dissabtes

de 19.30 a 22 h
Els abonaments no inclouen aquest horari,
només es pot accedir amb entrada puntual

NOVETAT!

compra aquí la teva entrada



Normativa d’ús del llac
El Centre no es fa responsable dels objectes dipositats a la platja de piscina.
Cal tenir un comportament cívic dins les instal.lacions, així com respectar en tot moment les 
indicacions del socorrista i personal autoritzat; així com totes les pautes de conducta fixades 
en la present normativa; en cas contrari la Direcció del recinte i el personal autoritzat podrà 
expulsar el banyista.
En cas de sobrepassar l’aforament màxim establert, que està indicat a la porta d’accés, es 
restringirà l’accés al recinte de piscina.
Un cop abandonat el recinte, caldrà tornar a abonar l’import de l’entrada en el cas que vulgueu 
tornar a accedir a la piscina.
La Direcció pot donar l'ordre de desallotjar el recinte en cas de causa major.
Per incidències meteorològiques i altres causes de força major alienes a l'empresa, no es farà 
devolució de l'import de les entrades.

És obligatori
· Fer ús exclusivament de roba de bany. 
· Dutxar-se abans de banyar-se.
· Fer servir les papereres que estan a la vostra disposició.
· Els menors de 15 anys, aniran acompanyats per un adult respectant el següent criteri: 
     - 2 nens/es menors de 6 anys per adult
     - 4 nens/es d’entre 6 i 14 anys per adult
· Seguir les indicacions del personal del centre.

Es recomana
· Fer ús de cremes de protecció solar; vigileu que aquestes no siguin perjudicials per a la 

qualitat de les aigües de les piscines.
· No córrer per la platja de la piscina ni tirar-se de cap.
· No abandonar les pertinences en cap moment.

No es permet
· Banyar-se amb vestit, samarreta...
· Anar amb sabatilles de carrer per la platja de la piscina.
· Menjar a la gespa i a les platges, feu servir les zones habilitades.
· Utilitzar material inflable i cap tipus de material que no sigui d’ús individual.
· Cap tipus de joc ni activitat com saltar, empènyer i altres que puguin entorpir el normal 

funcionament de la piscina i destorbar als seus banyistes i usuaris.
· Jugar a pilota en tot el recinte.
· Entrar ampolles ni altres objectes de vidre al recinte de piscina.
· Entrar cadires, gandules i parasols o elements similars al recinte de piscina.
· L’entrada de gossos i animals domèstics, així com pilotes, bicicletes o patins.
· Banyar-se amb ulleres graduades i/o de sol.
. L'ús d'equips de so que no siguin individuals.

bar - terrassa l l o g u e r  d e  gandules
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