Horari:
De dilluns a divendres de 09.00h a 22.00h
Dissabtes, diumenges i festius de 9.00h a 14.00h.
Serveis:
Saunes
Banys de vapor
Jacuzzis

85ºC/10-20% humitat
46ºC/90% humitat
37-38ºC

(Banyera hidromassatge)

Dutxes
Ambient descans

30ºC/70ºC humitat

Qui pot fer ús
Socis majors de 18 anys (o de 14 a 17 anys acompanyats d’un
adult).
Com es pot fer ús
- Abonament Mensual (exclusiu per a socis): 9.00€/mes
NOTA: es domiciliarà mes a mes pel compte bancari de l’interessat/da.
Les baixes s'hauran de notificar amb 10 dies d'antelació al venciment del mes
i per escrit mitjançant formulari oficial del Club.
Mentre no s'efectuï aquesta baixa per escrit, el Club Natació Sant Andreu entendrà que
els serveis contractats o les activitats contractades són de plena satisfacció per part de l'usuari.

- Entrada un sol ús (per a socis): 4.00€/sessió
- Entrada un sol ús (per a abonats): 6,50€/sessió

Servei de tovalloles higièniques
- Compreu el tiquet a la recepció de pistes: 1.20€
- Lliureu el tiquet a la persona encarregada de la sauna.
- Us donaran una tovallola higiènicament precintada.
Servei de bàscula: gratuït
NOTA: si la llum de la porta d’accés a la zona d’aigües està
encesa, està completa, espereu que surti algun usuari.
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