HORARIS
Complex Aquàtic

Piscines d’estiu (exteriors)

Tot l’any
De dilluns a divendres de 06 a 22:30 h
Dissabtes de 09 a 20 h
Diumenges i festius de 09 a 14 h

Del 13 al 23 de juny
De dilluns a divendres de 16 a 20 h
Dissabte i diumenge d’11 a 20 h

6 i 24 de juny, 15 d’agost
De 9 a 14 h
1 i 6 de gener, 30 i 31 d’agost,
25 i 26 de desembre
Tancat

Del 24 de juny al 29 d’agost
Tots els dies d’11 a 20 h
Piscina recreativa coberta inclosa
A partir de l’1 de setembre
Tancades

abonaments d’estiu
Estiu 2022

info@complexaquatic.cat

667 511 486

Carrer Antic Camí de Sant Martí, 12
08720 Vilafranca del Penedès

93 817 37 76
93 817 23 18

complexaquatic.cat

@complexaquatic

Aquest estiu, tu i la teva família
també voldreu estar a la piscina!
Piscines d’estiu, solàrium, espai de pícnic, zona
d’ombra, pàdel, servei de restauració…
complexaquatic.cat
vilafranca.cat/h2oci

abonaments d’estiu

accés i bonus accessos piscines d’estiu

ABONAMENT COMPLEX D’ESTIU

ABONAMENT PISCINES D’ESTIU

Permet l’accés a les piscines d’estiu (exteriors)
i tota la instal·lació del Complex.

Permet l’accés a les piscines d’estiu (exteriors)
i a la piscina recreativa coberta.

VALIDESA

VALIDESA

Inici: 13 de juny de 2022
Fi: 11 de setembre de 2022

Inici: 13 de juny de 2022
Fi: 11 de setembre de 2022

HORARI

HORARI

De les 11 a les 20 h

Horaris d’obertura del Complex i de les
Piscines d’estiu (de les 11 a les 20 h).

Abonament
Complex d’estiu

Abonament
Piscines d’estiu

Estiu sencer

30 dies

Estiu sencer

Infant (a partir de 2 anys)

68,44 €

42,78 €

46,34 €

Jove (de 16 a 25 anys)

97,18 €

60,73 €

63,66 €

Adult (de 26 a 64 anys)

122,73 €

76,71 €

72,60 €

61,92 €

38,71 €

36,78 €

BONUS ACCESSOS PISCINES D’ESTIU

Permet 1 accés a les piscines d’estiu (exteriors)
i a la piscina recreativa coberta.

Permet 5, 10 o 15 accessos a les piscines
d’estiu i a la piscina recreativa coberta.

VALIDESA

VALIDESA

1 dia, entre el 13 de juny de 2022
i l’11 de setembre de 2022

Inici: 13 de juny de 2022
Fi: 11 de setembre de 2022

HORARI

HORARI

De les 11 a les 20 h

De les 11 a les 20 h

AVANTATGES
De l’1 a l’11 de setembre, amb el tancament
de les piscines exteriors, permet gaudir de
les piscines climatitzades i de la resta de la
instal·lació.

Gent gran (a partir de 65 anys o pensionistes
que disposin del carnet blanc)

ACCÉS PISCINES D’ESTIU

Accés

Entrada de Grup
(mín. 15 persones)

Bonus 5

Bonus 10

Bonus 15

Infant (a partir de 2 anys)

3,06 €*

2,41 €*

13,49 €

26,98 €

40,47 €

Jove (de 16 a 25 anys)

4,24 €*

3,76 €*

18,53 €

37,05 €

55,58 €

Adult (de 26 a 64 anys)

4,83 €*

3,76 €*

21,16 €

42,33 €

63,49 €

2,47 €*

-

10,61 €

21,21 €

31,82 €

Gent gran (a partir de 65 anys o pensionistes que
disposin del carnet blanc)

DESCOMPTES DISPONIBLES

GRATUÏT
Abonament Complex d’estiu i
Abonament Piscines d’estiu,
per a:
• Fills o néts a càrrec de
l’abonat d’abonats durant
l’any menors de 7 anys.

20% DE DESCOMPTE
Abonament Complex d’estiu i Abonament Piscines d’estiu,
per a:
• Fills o néts a càrrec de l’abonat d’abonats durant l’any
d’entre 7 i 25 anys d’edat.
• Cònjuges d’abonats durant l’any.

• IVA inclòs. Preus vàlids segons preus públics, del 13 de juny a l’11 de setembre de 2022,
subjectes a errors tipogràfics.
• S’aplicarà un descompte addicional del 7% per a persones empadronades a Vilafranca,
excepte en els preus marcats amb (*).
•E
 ls Bonus de 5, 10 i 15 accessos només són vàlids del 13 de juny fins a l’11 de setembre de
2022. Aquests Bonus no són unipersonals i poden ser utilitzats per a l’accés d’altres persones.

• Cursetistes que hagin realitzat tot l’any de curs.
Descompte aplicable a la categoria de preus que correspongui
segons l’edat del beneficiari del descompte.

Consulta la programació de l’H2OCI al web vilafranca.cat/h2oci

