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Nova campanya de promoció
de primavera a La Mar Bella
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membres per aprofitar al màxim
les capacitats que ofereixen les
estructures Synrgy Bluesky. Se
celebraran els dies 4 i 6 d’abril.
Amb l’arribada de la primave·
ra, La Mar Bella creix renovada.

La nova pista d’atletisme i la presència de nous espais incrementen la qualitat de La Mar Bella
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abonats que portin a un amic o
amiga a matricular-se durant
l’etapa de promoció, rebran una
mensualitat de franc.
La instal·lació també oferirà una
masterclass gratuïta als seus

APRÈN

23 de març al 21 d’abril a tots
aquells interessats en practicar
esport en un dels espais de refe·
rència de la Ciutat Comtal.
A partir d’ara, l’usuari disposa·
rà d’un nou servei d’entrenador
personal orientat tant a grups
com a esportistes individuals.
També podrà gaudir d’un nou
servei d’activitats dirigides.
Pel que fa a la sofisticada zona
d’estructures que hi ha al cos·
tat de la pista d’atletisme i que
permet l’entrenament simultani
d’un grup d’esportistes, La Mar
Bella proposa l’activitat Synrgy
Fit els dimarts i dijous de 18.00
a 18.50 h. per tonificar la mus·
culatura. A més a més, aquells

La instal·lació renova la seva oferta amb activitats orientades al bon temps (Fotos: CEEB)

TR OBA

DEL 23 DE MARÇ AL 21 D’ABRIL
EL CEM LA MAR BELLA OFEREIX
UNA INNOVADORA PROMOCIÓ
PER GAUDIR DE L’ESPORT

23/3/17

La primavera ja s’ha instal·
lat sobre Barcelona i els seus
habitants comencen a posarse en forma de cara a l’estiu i al
bon temps. Conscient d’aquesta
realitat, el CEM La Mar Bella ha
impulsat una innovadora cam·
panya de promoció que ofereix
una matriculació gratuïta del

