
 

 

El Club Pàdel Wellness,  

Passamaner, a la Selva del Camp, s’ha convertit en l'únic de la demarcació que ofereix 

activitats relacionades amb el món empresarial, l'esport, l'oci, la salut i la gastronomia. 

3 pistes de pàdel, dues d'elles panoràmiques, espai Wellness

chill-out, bar restaurant, zona WI

tota l’oferta del Club.  

EL CLUB DE PÀDEL WELLNESS Mas Passamaner

especials als membres i associats al

COL·LEGI OFICIAL

• 10% Descompte en

• 20% Descompte en

o Classes de Pàdel particulars

o Classes de Pàdel col·lectives

o Escola de Pàdel

• 30% Descompte en

• 15% Descompte en

 

Tots els col·legiats gaudiran

complex hoteler, com les nits en 

convencions i àpats o celebracions en el 

 

Seguiu-nos a les xarxes socials i coneixereu 

 ubicat en el complex hoteler i centre de convencions Mas 

a Selva del Camp, s’ha convertit en l'únic de la demarcació que ofereix 

activitats relacionades amb el món empresarial, l'esport, l'oci, la salut i la gastronomia. 

3 pistes de pàdel, dues d'elles panoràmiques, espai Wellness-Spa, gimnàs, piscina exterior,

out, bar restaurant, zona WI-FI, sala d'estudi per als nens i pista poliesportiva completen 

CLUB DE PÀDEL WELLNESS Mas Passamaner es complau en oferir unes promocions 

ls membres i associats al: 

COL·LEGI OFICIAL DE PERIODISTES DE CATALUNYA

10% Descompte en: Quota de soci mensual 

% Descompte en:    

lasses de Pàdel particulars 

Classes de Pàdel col·lectives 

Escola de Pàdel 

0% Descompte en:    Circuit d’aigües a l’Spa  

% Descompte en:    Lloguer de pistes de Pàdel 

an també de descomptes especials en la resta de serveis del 

complex hoteler, com les nits en habitacions de l´hotel, lloguer de sales

àpats o celebracions en el restaurant. 

nos a les xarxes socials i coneixereu totes les novetats i serveis del Club! 

 

ubicat en el complex hoteler i centre de convencions Mas 

a Selva del Camp, s’ha convertit en l'únic de la demarcació que ofereix 

activitats relacionades amb el món empresarial, l'esport, l'oci, la salut i la gastronomia.  

Spa, gimnàs, piscina exterior, 

FI, sala d'estudi per als nens i pista poliesportiva completen 

u en oferir unes promocions 

DE PERIODISTES DE CATALUNYA 

la resta de serveis del 

s del centre de 

les novetats i serveis del Club!  


