
  MULTIUSOS FONTES DO SAR · C.D. SANTA ISABEL 

ACTIVIDADES DIRIXIDAS 
PARA NENOS ABONADOS 

GRATIS 
menores de 6 
anos dentro do 
abono familiar 4€

de 6-21 anos 
dentro do 
abono familiar

18,8€ abono junior, 
ata 22 anos

prezo ao mes do abono:

ZUMBA KIDS ZUMBA JUNIOR
PRE-KARATE KARATE

PATINAXE
CAPOEIRA dende

5,10€
mesDe 3 a 15 anos

De 17.45 a 19.15h

PRAZAS 

LIMITADAS!!
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CAMPUS SAR

· En períodos vacacionais: verán, 
Nadal, Entroido, Semana Santa.

· De 8.45 a 14.30h, con posibilidade 
de ampliación de 8 a 15h.

· Para nenos de 4 a 12 anos.
· Pádel, tenis, natación, inglés, 

psicomotricidade, baloncesto...

dende 7€ / día ABONADO

CURSOS DE PÁDEL, 
TENIS E NATACIÓN

· Consulta a oferta de cursos 
dispoñibles en multiusos.net e 

recepción das instalacións

dende 5,90€/ curso ABONADOS

 ACTIVIDADES DE ACCESO 
LIBRE: piscina de verán e 

inverno, baloncesto, 
fútbol sala, tenis de mesa

GRATIS PARA ABONADOS

MULTIXOGO

· De outubro a maio, todos os 
domingos de 16 a 20h.

· Actividades para nenos 
ata 12 anos

· Inchables, camas elásticas, 
xogos, fútbol sala, baloncesto...

GRATIS PARA ABONADOS

CUMPREANOS

· De outubro a maio, domingos 
de 16 a 20h.

· Inclúe acceso á zona de xogo de 
Multixogo

· Espazo reservado para a celebración. 
· Merenda con snacks, sandwiches, 

bebidas, tarta e bolsas de gominolas. 
· Consultas e reservas en 

multixogo@multiusos.net.

7€ / neno ABONADO

+ INFO multiusos.net · multiusos@multiusos.net · tlf. 981 568 160 (Sar) 981 581 220 (Sta. Isabel) · recepción das instalacións

· Do 15 ao 21 de setembro: aberta a inscrición para os que 
queiran renovar a súa praza. · A partir do 22 de setembro: 
aberta a inscrición para novas altas. 

 cursos cuadrimestrais
 OUTUBRO-XANEIRO

PSICOMOTRICIDADE


