
CLUB HORARIS I OBSERVACIONS

BONASPORT Tennis Pàdel Disponibilitat de pistes a totes hores i tots els dies de la setmana, però amb reserva prèvia trucant al telèfon 93 254 15 00

CLUB HORARIS I OBSERVACIONS

Disponibilitat de màxim 3 pistes al migdia i la resta de dies i caps de setmana ampliable a 5 en funció de disponibilitat. Excepcionalitat 

de les pistes addicional de dilluns a dijous (17.30h a 19.30h), divendres (18h a 20h) i dissabtes (9h a 11h), no estan disponibles per 

ús de l'Escola de Tennis. 

Possibilitat dús de dues pistes, subjectes a disponibilitat, del 15 d'abril al 3 de maig

Accés al pàrquing en moto (gratuït) i en cotxe amb un cost de 5€. No disponible caps de setmana.

CLUB HORARIS I OBSERVACIONS

Tennis
Dilluns, dimecres i divendres de 8h a 16h i de 21h a 23h. Dissabtes, a partir de les 14h fins les 23h. Diumenges i festius de 14h 

fins les 21h.

Pàdel Dilluns a divendres de 8h a 16h. Dissabtes a partir de les 14h fins les 23h. Diumenges i festius, a partir de les 14h fins les 21h.

CLUB HORARIS I OBSERVACIONS

Tennis Qualsevol dia de la setmana de 7h a 22h, respectant l'ocupació de pistes del Club. 

Pàdel Dilluns a divendres de 7h a 13h i de 15h a 18h. Dissabtes, diumenges i festius, a partir de les 15h.

DISPONIBILITAT DE PISTES DE TENNIS I PÀDEL A D'ALTRES CLUBS 

BARCELONA OPEN BANC SABADELL 2019 - 67è Trofeu Conde de Godó

INSTAL·LACIONS

Del 15 d'abril a l'10 de maig

Divendres Sant,19 d'abril, el Club estarà tancat

Els socis podran utilitzar les instal.lacions dels clubs relacionats, mostrant el carnet de soci del RCTB-1899 a la recepció de cadascun d'ells

INSTAL·LACIONS

Del 15 d'abril al 20 de maig

INSTAL·LACIONS

Pàdel

Aparcament

Divendres Sant,19 d'abril, el Club estarà tancat

C.E LAIETÀ

R.C DE POLO

Tennis

INSTAL·LACIONS

Del 8 d'abril al 10 de maig

C.T. BARCINO

Per a més informació poden dirigir-se a Control de Pistes 

Del 15 d'abril a l'10 de maig


