ABONAMENTS TEMPORADA 2021
www.2llacs.com

2llacs@2llacs.com

tel. 629 38 61 55

Gimenells – Pla de la Font

Vine a divertir-te a 10 min. de Lleida!!!
DATES D’OBERTURA
 Oberts d’Abril a Novembre: caps de setmana i festius amb cita prèvia
 Del 15 de juny al 15 de setembre: oberts tots els dies

Vine a divertir-te a 10 min. de Lleida!! - ENTRADA GRATUÏTA A LA INSTAL·LACIÓ

PREUS ABONAMENTS 2021
Abonat 2Llacs – Esquí nàutic, Wakeboard, Natació i Triatló:
 Obligatori federar-se a la federació corresponent.
 Es poden pactar dies i hores d’entrenaments per a grups.
 És obligatori nedar amb boia.
Quota natació i triatló: 55€ temporada + 2€ / sessió
Quota esquí nàutic i wakeboard: 55€ temporada, els majors de 18 anys.
Quota junior esquí nàutic i wakeboard: 35€ temporada, els menors de 18 anys.
(nascuts l’any 2003 en endavant).

ESQUÍ NÀUTIC – WAKEBOARD – WAKESURF
Esquí nàutic – eslàlom - només es podrà repetir 1 entrada més en tota la
passada, sempre i quan hi hagi una caiguda en la 1a o 2a boia
Esquí nàutic – eslàlom - només es podrà repetir 1 entrada més en tota la
passada, sempre i quan hi hagi una caiguda en la 1a o 2a boia
Esquí nàutic – figures (MasterCraft vermella)

TEMPS

PREUS

4 entrades

30 €

6 entrades

36 €

15 min.

36 €

Esquí nàutic – salts

5 salts

36 €

Esquí nàutic – iniciació 2 esquís

15 min.

36 €

Esquí nàutic – iniciació de peus nusos amb barra

10 min.

36 €

Wakeboard

15 min.

36 €

Els abonats d’esquí nàutic i wakeboard tenen dret a un magatzem per deixar el material i a la caseta de
socis.

 SERVEIS: bar, terrassa amb taules, cadires i hamaques, zona d’ombra, vestidors, lavabos.
 Treballem amb grups i col·lectius: escoles, empreses, ajuntaments, diputacions, clubs, federacions, comiats,
estades esportives, campaments, festes d’aniversari, casals, comunions, casaments.
 Està prohibida l’entrada d’animals de companyia a la instal·lació.

