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No has

vingut mai?

Bateig d’escalada

Classe Familiar

descobreix en  tot allò que et pot aportar l’esca-
lada. El monitor del curs adaptarà els objectius 
segons les especifitats de cada familia. Reservat 
per infants i joves d’entre 5 i 17 anys. 

Encara que no hagis escalat mai, sigui quin sigui 
el teu nivell, el monitor s’adaptarà a les teves 
necessitats. Vine sol, amb parella o porta el teu 
grup d’amigues i amics. 

Familia,

55€ una sessió  de 90 minuts

Una sessió  de 90 minuts

35€ una persona, 27,5€ dues persones, 25€ tres 
persones, 20€ a partir de quatre persones

Preu vàlid per familia de fins a 
quatre membres

Inclou el monitor, el lloguer de material (peus de gat, casc, 
gri gri, arnès i corda)

Inclou el monitor, el lloguer de material (peus de gat, casc, 
gri gri, arnès i corda)



TARIFES 2019 - 2020

Horari

Tipus de soci

Dilluns a divendres de 10:00 a 23:00 

Soci 51,90 €

Matrícula   30€

Matrícula   30€ Matrícula   30€

Caució  79,80€ Caució 58,80€

Matrícula   30€

39,90 €

39,90 € 29,90 €

29,90 €39,90 €

39,90€

Soci anual

478,80€ 358,80€Soci anual

Soci Jove

Soci Senior

Dissabtes i diumenges de 10:00 a 20:00

Horari reduït: De dilluns a divendres
de 10:00 a 17:00

Pagament mensual

Matrícula   30€

Entrenaments

Entrades

Activitats Dirigides

Entrada de dia

Entrada de dia bloc

F5 Pack 5 entrades

59,00 €

59,00 €

95,00 €

95,00 €

149,00 €

120,00 €

12,00€ 10,00€

Entrada de dia Joves 9,00€ 8,00€

10,00€ 8,00€

50,00€ 40,00€

F10 Pack 10 entrades

Curs iniciació
escalada en bloc 
(3 sessions  1h30’)

Curs avançat
escalada en bloc 
(3 sessions 1h30’)

Curs iniciació
escalada en rocòdrom 
(4 sessions 1h30’)

Curs de perfeccionament
escalada en rocòdrom
(4 sessions 1h30’)

Curs d’escalada en roca
(2 sessions)

A La Panxa del Bou  podràs passar la teva festa 
d’aniversari disfrutant d’un dia amb els teus milors 
amics.

Fareu 1 hora d’activitat dirigida pels nostres moni-
tors i tindreu la possibilitat de reservar espai per fer 
pica-pica i bufada d’espelmes (1h 30’).  

*Activitat per a infants majors de 5 anys.
*Màxim 20 infants per festa

15 € / Infant
Espai terrassa 40 €

Sortida escalada en roca

Entrada menors

90,00€ 70,00€

7,00€ 6,00€

Cursos

Festes d’aniversari

Extraescolars

5 sessions

5 sessions - Socis

40,00 €

20,00 €

Quota mensual 
1 dia/setmana

Quota mensual socis 

35,00 €

12,00 €

Escola PXB 1 dia 39,00 €

*Matrícula 40 €

Escola PXB 2 dies 59,90 €

Horari
Complert

Horari
Reduït

Horari
Complert

Horari
Reduït Tenim grups d’entrenament tots els dies, tant al matí 

com a la tarda en sessions de 1h 30’.

Hi ha grups d’un o de dos dies a la setmana organitzats segons la 
disponibilitat horària i el nivell de cada persona.
Per a poder formar part d’un grup d’entrenament es imprescindi-
ble ser soci de  La Panxa del Bou en qualsevol de les seves modali-
tats.

Visita’ns per a més inforamció o contacta amb nosaltres per 
telèfon o mail.

(Tarifes per a grups)


