
Tot Padel Bages Club Tarifes 2022

23/12/2021

2 h1 h 1,5 hPistes

De dilluns a divendres

Matí (07:00 a 18:00)

Tarda (18:00 a 21:00)

Nit (21:00 a 23:30)

3,5€ 4,5€ 5,5€

3,5€ 4,5€ 5,5€

3,5€ 4,5€ 5,5€

6,5€ 9€ 11,5€

Tot el dia

Caps de setmana i festius

Detall de les tarifes de pista

Matí TardesBonos

Abonaments per tots els horaris

Total hores

Preu

Preu hora

15 h 10 h

2€ 5,4€

30€ 54€

Detall dels abonaments

Pels caps de setmana, festius i tarifa de nit 

pots utilitzar l’abonament de matins.

Sara
Pujals

Monitors
TotpadelClasses

Millora el teu nivell de pàdel

Pack de classes

Preu Matí

Preu Tarda

4 h 4 h

170€ 130€

150€ 110€

Detall de les classes

La disponibilitat de les classes serà en funció dels 

monitors (tots están titulats per la Federació)

Moneders Virtuals, premiem la teva comoditat
Carrega’l i emportat un percentatge de regal!!

20+2
20€

Oferta
Limitada

2€ Regal
50+6
50€

Oferta
Limitada

6€ Regal

75+10
75€

Oferta
Limitada

10€ Regal

Tot Padel Bages Cub, som pioners en aplicar un sistema de recepció virtual totalment controlat de 
forma remota. Obrim cada dia de l’any, tot i que no sempre hi ha recepció presencial, en qualsevol cas 
sempre pots realitzar la teva reserva a través de totpadel.cat o la app de Tot Padel Bages Club.

Un cop realitzada la reserva i el pagament rebreu un correu de confirmació i podreu consultar al vostre 
perfil l’autorització de l’accés per poder obrir les portes i que les llums s’activin. Si necessiteu material, 
també el podeu demanar al fer la reserva o inclús una vegada feta.

Si teniu qualsevol altre dubte, podeu consultar l'apartat de FAQS (preguntes freqüents) a la web de 
totpadel.cat

Però encara hi ha molt més!! Escola de menors, escola d’adults, campus d’estiu, promocions durant 
l’estiu, per les nits, caps de setmana i festius, etc... Tota aquesta informació detalla da la tens als diferents 
dosiers informatius. Estigues atent al blog de la nostra web per tal de gaudir del teu esport favorit de la 
millor manera i al millor preu! 

MILLOR PREUMILLOR PREU

MILLOR OPCIÓMILLOR OPCIÓ


