
 

 
Pàdel Alpicat On Tour 2018 

  

L’Associació Esportiva Pàdel Alpicat us proposa un 
TORNEIG DE PÀDEL A LIÈGE (BÈLGICA) 

 
Data de sortida: 10 de maig de 2018 (tarda) 
Data de tornada: 13 de maig de 2018 (tarda / nit) 
Lloc: RTC Liège Padel Club (http://www.rtcl.be/padel/ -  

https://www.facebook.com/RTCLPadel/) 
Preu (a confirmar): 200—250€ per persona (aprox.) 

El preu inclou: Avió anada i tornada, cotxe de lloguer i 3 nits d’hotel i 
programa social. 

Places disponibles: 8 jugadors/es. Per rigorós ordre d’inscripció.  
 

 
El RTC Liège Pàdel Club disposa de dues pistes de pàdel descobertes i de pistes de tennis que també 
posarà a la nostra disposició en funció de la disponibilitat. Degut a aquesta limitació, es limita la 
participació a un màxim de 8 jugadors/es d’Alpicat contra 8 jugadors/es de Liège.  Aquest any i, per 
ser el primer, ho fem a petita escala, però si veiem que ens quedem curts, de cara al Tour 2019 ja 
miraríem de trobar un club més gran que ens aculli a tots. 
 
El torneig es faria en horaris de matins i per la tarda ens organitzarien visites turístiques. A més, ens 
gestionarien poden menjar en el mateix club i ens farien uns menús. 
En funció del nombre total d’inscrits, miraríem de gestionar també el desplaçament d’anada i tornada 
a l’aeroport de Barcelona. 
 
Per poder acabar d’organitzar i tancar el preu de l’activitat, necessitem una previsió (més o menys 
formal) de inscripcions i d’acompanyants. Així que us agrairíem que el més aviat possible ens digueu al 
Whatsapp de l’associació: 611034237 si creieu que us pot interessar dient: 

• Nom del jugador/a 
• Nivell de joc 
• Nombre d’acompanyants: adults i nens 
• Nombre d’habitacions (n’hi ha de dobles, triples i quàdruples). 

Un cop tinguem la previsió, reconfirmarem tots els preus i us tornarem a informar perquè pugueu fer la 
inscripció definitiva. 
I si algú s’anima a venir, encara que no jugui, ja li donarem uns pom-poms i a animar! 

Activitat exclusiva per a socis /sòcies 

https://www.facebook.com/RTCLPadel/

