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17:30 Masterchef Jocs grupals
 de 10 a 14 h

Jocs grupals
multiesportius

18:30 Taller creatiu

Taller creatiu

Multiesports Cinema
Jocs grupals Masterchef

19:30 Jocs grupals Masterchef Multiesports

QUÈ ÉS

Princikids és un programa molt 
complet amb activitats i serveis 
infantils, desenvolupat per cobrir les 
necessitats dels pares que, simple-
ment, busquen el millor per als seus 
�lls.

dirigides
Activitats 

Jocs multiesportius

Hort urbà

Tallers creatius

Masterchef infantil

Cinema

Activitats incloses a la quota

Hem desenvolupat un programa
d’activitats dirigides variades 
per a infants de 5 a 16 anys, on 
la diversió està assegurada.

A més els nens aniran sempre 
acompanyats de monitors de 
lleure i de l’EFPEM.

Hort urbà
(exterior)

Hort urbà
(exterior)

Aqua
parc!

POQUES COSES HI HA QUE ELS HI 
AGRADI MÉS A L’ESTIU, 

QUE L’AIGUA!

Aquest estiu tindrem l’Aqua parc infantil 
amb piscina, tobogan inflable amb 
jocs d’aigua i llit elàstic. 

A més, també disposem d’una zona 
solàrium amb gandules i jacuzzi, per 
gaudir de l‘estiu!

ABONAMENT
INFANTIL

Què inclou? 

De 5 a 12 anys
• Welcome pack.

• Accés il∙limitat al club.

• Accés il·limitat a 
 de dilluns a divendres de 17.30 h 
 a 20.30 h i dissabtes de 10.00 h 
 a 14.00 h.

• Accés il·limitat a l’AQUA PARC.

• Tarifa de soci per als campus,   
 escoles i altres serveis.

De 12 a 16 anys
• Welcome pack.

• Accés il∙limitat al club.

• Accés il·limitat a 
 de dilluns a divendres de 17.30 h 
 a 20.30 h i dissabtes de 10.00 h 
 a 14.00 h.

• Accés il·limitat a l’AQUA PARC.

• Tarifa de soci per als campus,   
 escoles i altres serveis.

• Una activitat a triar: 
 Natura, Princidance o teatre.

Monitors de lleure en tot moment

Activitats lúdic-esportives

Desenvolupament de valors
Autoestima
Lideratge
Treball en equip
Respecte i cura del medi ambient
Intel·ligència emocional
Hàbits saludables

SERVEI DE RECOLLIDA INCLÒS A LA QUOTA: 
Escola Janer, Escola Francesa (Santa Coloma),
Escola Andorrana (Santa Coloma)

?



De 5 a 16 anysDe 5 a 16 anys

esportives
Escoles

de genis
Escola

multiesportius
Campus

SOM EL CLUB DE REFERÈNCIA
EN TENNIS I PÀDEL D’ANDORRA. 

Amb 5 pistes de tennis i 6 de pàdel 
(5 d’elles cobertes), ens permet 
impartir classes tot l’any.

A més, per a aquells infants que el 
tennis sigui el seu esport preferit, 
disposem d’una escola de tecnifica-
ció única al Principat.

Programa de tallers que ofereix solucions 
a la logística diària de les activitats dels nens 
i joves. Totes elles es poden dur a terme al 
club, en un mateix espai.

esportius
Aniversaris

De dilluns 
a 

divendres

17.30
18.30
19.30

20€

---

35€

35€

60€

---

75€

75€

Activitat

Tennis
Pàdel

Futbol

  Dies   Horaris
SOCI

1 h/set. 2 h/set. 2 h/set.1 h/set.

NO SOCI

Anglès

Natura

Dilluns, dimarts,
dimecres, dijous 

i divendres

Dimecres

Dilluns

Dilluns, 
dimarts,
i dijous.

Teatre

Princi
dance

17.30
18.30
19.30

Activitat  Dies   Horaris
SOCI

1 h/set. 2 h/set. 2 h/set.1 h/set.

NO SOCI

40€ 70€ 80€ 110€

20€ --- 60€ ---

20€ 35€ 60€ 75€

20€ --- 60€ ---

Dirigits per monitors de lleure especialit-
zats, on realitzaran activitats com tennis i 
pàdel, Masterchef infantil, Princidan-
ce, miniolimpíades, piscina, sortides a 
la natura, 360º Extrem, Naturlandia, 
Mont Màgic, i molt més!

Proposem 4 modalitats de campus:
· Multiesportius amb ball
· Tecnificació de tennis
· Tecnificació de pàdel
· Tecnificació de freestyle 360º Extreme

Quins campus oferim:
Carnaval · Setmana Santa · Pentecosta
Estiu · Halloween · Nadal

Horaris (migdia o tot el dia):
Dilluns a divendres: 8.00 h a 20.30 h
Dissabtes: 10.00 h a 14.00 h

Aqua
parc!

NOVETAT
ESTIU 2021
Piscina, tobogan 
inflable amb jocs 
d’aigua i llit elàstic!

2,5 h d’activitats lúdic-esportives: 
jocs de raqueta i multiesportius, 
ball, pintacares, Aqua parc, cerca 
del tresor, i molt més…

Berenar

Pastís, coca dolça o xocolata.

Invitació digital, photocall i sama-
rreta personalitzada amb el nom i 
l'edat del nen o nena que fa anys.

Més informació:
club@princiesport.net
Tel.: +376 833 871

Inclou:

Preinscripcions a partir de l’1 de juny

+376 833 871 · club@princiesport.net

Av. d’Enclar, 105 · Santa Coloma · AD500 Andorra la Vella · Principat d’Andorra

Un món 
ple de màgia

Apunta`t al club abans del 31/7/21, 
i les ESCOLES ESPORTIVES del 

SETEMBRE DE REGAL!

Promoció especial Col·legi Janer

CELEBRA UN ANIVERSARI DIFERENT!


