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SERVEIS
ACTIVITATS

SERVEIS DEL PORT

• 822 amarradors de 6 a 25 metres 
• Amarradors de lloguer 
• Servei de marineria 24h
• Servei de llum i agua
• Servei de benzinera 24h
• Servei de neteja d’embarcacions

SERVEIS DEL CLUB

• Escola de vela 
• Gimnàs
• Piscina per a adults  
• Piscina per a nens (del 15 de juny al 15 de setembre)

• Dutxes i vestuaris 
• Saunes seca i humida
• Sala social (lectura, zona wifi)

• Sala d’actes
• Restaurant i Espai Carpes
• Sala de billar a tres bandes
• Parc infantil amb gronxadors

ACTIVITATS DEL CLUB

• Equip de regates
• Cursets de vela lleugera
• Batejos de mar  
• Vela escolar
• Activitats nàutiques en general
• Activitats socials 
 (revetlles, sopars amb música, festes infantils)

Si ja ets soci, aprofita la preferència en el lloguer 
d’amarradors i els descomptes en diverses activitats 
i en l’accés al pàrquing del club.



El Club Nàutic Port d’Aro ha formalitzat un acord marc 
de conveni amb el Club Tennis d’Aro, el Club Pitch & 
Putt Platja d’Aro i el Centre l’Avenir Fanalenc per 
compartir serveis i oferir-los als seus respectius socis.

Amb els tres convenis els socis del Port d’Aro passen a 
ser socis corresponents de les demés entitats i poden 
gaudir d’una extensa oferta esportiva i cultural.

AL CLUB TENNIS D’ARO

• Accés a les instal·lacions del club: gimnàs, piscina, 
 sauna, bar i sala de jocs.

• Ús de les pistes de tennis o pàdel en horari matinal 
 de dilluns a divendres, excepte el mes d’agost.

• Preus de soci en els paquets dissenyats puntualment  
 (cursos de tennis/pàdel, etc.).

Juga a tennis o pàdel, fes Pitch & Putt i gaudeix de 
teatre, música i conferències amb els nous convenis 
de col·laboració!

clubnauticportdaro.cat

Quins avantatges tens com a soci
del Club Nàutic Port d’Aro?

AL CLUB PITCH & PUTT PLATJA D’ARO

• Ús de les instal·lacions tots els dimecres de l’any 
 excepte el mes d’agost.

• Cada primer dimecres de mes, una iniciació gratuïta 
 amb un monitor a la seva disposició per a una 
 introducció guiada.

• La resta de la setmana 20% de descompte en el 
 greenfee, així com la utilització gratuïta de la zona de 
 pràctiques i putting green.

AL CENTRE L’AVENIR FANALENC (CAF)

• Utilització de la sala d’actes (com a entitat) sempre 
 que estigui lliure d’activitats programades.

• Preus de soci en tots els actes i espectacles 
 programats.

• Preus de soci en les consumicions de la sala del bar.

• Accés lliure a la biblioteca.

SER SOCI
TÉ AVANTATGES

Consulta a la teva oficina els avantatges que t’ofereix
CaixaBank per ser soci del club


