SECCIÓ IPA ANDORRA
Benvolgut soci;
des de la Junta Nacional volem informar d’uns convenis que poden ser del vostre interès.
En primer lloc , informar-vos d’un conveni d’allotjament pels socis IPA, amb els hotels EXE PRISMA i
EXE PRINCEP, de 4 estrelles ubicats a la parròquia d’Escaldes-Engordany, gaudiran de les següents condicions:
•
•
•

un 10% de descompte sobre la tarifa publicada a la web de l’hotel
un detall en les habitacions de benvinguda
un 50% descompte sobre el parking de l’ hotel

Per altra banda, informar-vos d’un doble conveni amb CALDEA – INÚU, un pels socis d’Andorra i un altre pels que ens visiten.
Pels socis d’Andorra, condicions d’abonament :
•
•
•
•
•
•
•
•

accés lliure a Caldea
4 entrades mensuals pel INÚU
accés lliure al Ú BALANCE
activitats dirigides
préstec material de bany (menys banyador)
14 invitacions/any per a CALDEA
24 sessions/any per fer UVA
aparcament 15 €/mes

Aquestes condicions són amb un abonament de 69 €/ al mes, sense pagar la matrícula de 90 €.
Per la resta de socis:
• 12,50 €, entrada a Caldea per 2 hores.
• 50 % de descompte per l’entrada general
• 20 % de descompte pels tractaments de CALDEA
• 15 % de descompte a la botiga de CALDEA
• 10 % de descompte al Rte. DEIMOS, OASIS I IÖ (excepte begudes alcohòliques i vins)
• entrada gratuïta al Bar Panoràmic SÍRIUS

•
•
•

28 €, entrada general a INÚU
20 % de descompte pels tractaments d’INÚU
15 % de descompte a l’Ú SHOP d’INÚU
Condicions vàlides pel soci + 4 acompanyants, presentant el carnet de IPA, a corrent de pagament.
També informar-vos, que a partir d’aquest any 2016, desapareixen el carnet i els
segells anyals que adjuntàvem darrera del carnet de soci, passant a una targeta del
tipus crèdit, aquest canvi es fa a nivell mundial. Tant aviat es confirmi el pagament
de la quota s’entregarà el nou carnet, de la mateixa forma que es feia amb els
segells. En el cas que tingueu que actualitzar les vostres dades amb l’associació,
canvi de domicili , de banc o altres poseu-vos en contacte amb el secretari de la
junta, per tal d’agilitzar els tràmits. (josep.surana@gmail.com)

La Junta Nacional us desitja bones festes i un feliç any nou 2016.
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