
ESTIU 2022  |  DEL 18 DE JUNY A L'11 DE SETEMBRE

PISCINES FONTSANTA

Es podrà fer la inscripció online per als abonaments de temporada a partir del
13 de juny a la pàgina web: www.despiesport.cat.

El pagament dels abonaments i de les entrades puntuals es fan a la recepció de les
piscines i es poden pagar en efectiu o datàfon.

Obert tots els dies de la setmana
• De dilluns a divendres: d'11 a 20 hores
• Dissabte, diumenge i festiu: de 10.30 a 20 hores

Adreça
• Sant Martí de l'Erm
 (cantonada Marquès de Monistrol)
 al costat del Tennis Sant Joan

Transport públic
• Línies autobús: L-78, L-77, L-10, L-46.
• Línies de TRAM: T2 (parada Miquel Martí i Pol) i T3 (parada Moisès Broggi).
 A més a la instal·lació hi ha un pàrquing de bicicletes.

Serveis
• Piscina gran   • Piscina infantil
• Solàrium   • Bar cafeteria
• Zona de pícnic   • Taula de ping-pong

Contacte
• 93 477 20 77
• fontsanta@despiesport.com
• www.despiesport.cat



PREUS ESTIU 2022

ABONAMENT DE 10 BANYS

ABONAMENT DE TEMPORADA

*Inclou pares/mares i fills/filles de la unitat familiar menors de 18 anys

*Del 18 de juny a l'11 de setembre

MITJA TEMPORADA

TOTA LA TEMPORADA

• Primera 1/2 temporada:
 del 18 de juny al 30 de juliol

Vàlida per a més d'una persona i per a qualsevol
dia de la temporada* 2022

• Segona 1/2 temporada:
 del 31 de juliol a l'11 de setembre

INDIVIDUAL: 60 €INDIVIDUAL: 60 €

FAMILIAR*: 123 €

INDIVIDUAL: 86.50 €

FAMILIAR*: 180 €

ABONAMENT: 40 €

ENTRADA GRATUÏTAENTRADA GRATUÏTA

6,70 €6,20 €

3,40 €3,10 €

-3,10 €

3,40 €3,10 €

ENTRADA GRATUÏTAENTRADA GRATUÏTA

ENTRADA PUNTUAL

A partir de 6 anys

A partir de 65 anys

A partir de les 17 h

Persones amb targeta rosa del
transport, tarifa reduïda "R"

Nens i nenes fins a 5 anys

Persones amb targeta rosa del
transport, tarifa gratuïta "G"

Dilluns a divendres Dissabte, diumenge i festiu


