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      C.E.M. D’ESCALADA CLIMBAT LA FOIXARDA 

 
      CLASES PERSONALITZADES 

 

QUÈ ÉS I A QUI VA DIRIGIT 

Les classes personalitzades són adaptables a qualsevol mena de necessitat. Des d'aquella persona que es vol iniciar fins 

a aquella altra que desitgi millorar aspectes més específics i tècnics. 

P1 Classes personalitzades infantils (4-18 anys). 

P2 Iniciació: Per a aquelles persones que no hagin tingut cap contacte amb l'escalada. 

P3 Evolució: Per a aquelles persones que tinguin un petit rodatge i vulguin aprendre i millorar en diferents aspectes, 

siguin tècnics o físics. 

P4 Perfeccionament: Per a millorar aspectes molt específics de l'escalada. 

P5 Altres: Per a aprendre altres aspectes específics de l’escalada, com maniobres amb la corda, reunions, ràpels, etc. 

HORARIS 

Les classes personalitzades es podran realitzar qualsevol dia de l'any durant l'horari d'obertura del centre excepte festius. 

S'ha de realitzar la reserva per a confirmar l'horari triat. 

 

TARIFES 

 PREU 

1 hora  

(2ª, 3ª y 4ª persona 50% dte)
  

          38,00€ 

Pac 3h 92,20€ 

Pac 5h 150,90€ 

Pac 10h 285€ 

 

 

 

 

INCLOU 

• Monitors titulats 

• Cordes i dispositius de seguretat 

• Peus de gat (Lloguer 3,15€/dia) 

• Casc (Lloguer 2,60€/dia) 

• Arnès (Lloguer 2,60€/dia) 
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      C.E.M. D’ESCALADA CLIMBAT LA FOIXARDA 

 
      CLASES PERSONALITZADES 

CONDICIONS 

Per anul·lar qualsevol sessió, s'haurà d'avisar en el centre amb una antelació mínima de 24h. De no ser així es donarà la 

sessió per impartida i no podrà ser recuperada. 

 

COM RESERVAR 

Per formalitzar la reserva és necessari omplir i enviar la fitxa d'inscripció amb les vostres dades, així com el resguard de la 

transferència bancària al següent compte: 

BANC SABADELL: ES40 - 0081 – 5714 – 5600 – 0180 - 5885 

Import: (Import total del pac seleccionat) 

Beneficiari: Top 30, S.L. (Climbat La Foixarda) 

Concepte: Reserva [nom y cognoms/entitat/empresa] per el dia ___ hora ___ 
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