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TABELAS DE PREÇOS 
 

ALUGUER DE CAMPOS 

Período de 

Aluguer 

Segunda a Sexta 

(Exceto Feriados) 

Fins-de-Semana 

Feriados 

09:00 - 18:00 18:00 - 24:00 09:00 - 24:00 

1 hora 5,00 € 7,00 € 7,00 € 

1,5 horas 7,00 € 10,00 € 10,00 € 

2 horas 9,00 € 13,00 € 13,00 € 

Valores de Aluguer por pessoa. O valor de aluguer mínimo é de 4 pessoas para cada período. 

Pagamento no ato da utilização. 

 

PACOTES DE HORAS (PH) (Válido por 3 meses) 

Nº de Horas 

Segunda a Sexta 

(Exceto Feriados) 

Fins-de-Semana 

Feriados 

09:00 - 18:00 18:00 - 24:00 09:00 - 24:00 

6 horas 25,00 € 35,00 € 35,00 € 

12 horas 45,00 € 60,00 € 60,00 € 

21 horas 70,00 € 95,00 € 95,00 € 

Condições de utilização  

Pessoal e intransmissível, associado ao NIF e válido mediante apresentação de documento válido; 

 Utilizável para pagamento da parcela do jogador associado PH (1/4 do valor do campo); 
 Sujeito a marcação prévia e de acordo com a disponibilidade dos campos; 
 Válido apenas para alugueres de campos. Não utilizável para Torneios ou similares, ou outros 

eventos organizados pelo Best Lane Padel; 
 A não comparência ou o cancelamento de reservas com antecedência inferior 12 horas implica 

o desconto do período cancelado. Não se aplica se a remarcação for feita para o mesmo dia. 

 

 

Todos os valores apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor. 
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AULAS   

Periodicidade Particular 2 Pessoas 3 Pessoas 4 Pessoas 

Aula Única 35,00 € 22,00 € / Pax 15,00 € / Pax 12,00 € / Pax 

1 dia / Semana 130,00 € 75,00 € / Pax 52,00 € / Pax 45,00 € / Pax 

2 dias / Semana 240,00 € 140,00 € / Pax 100,00 € / Pax 88,00 € / Pax 

 

Duração das aulas: 1 hora. 

Nas modalidades 1 dia/semana ou 2 dias/semana, os valores apresentados são por períodos de 1 mês, 

pagos no ato da inscrição. 

Na aquisição de pacotes de aulas mensais, a Best Lane Padel oferece uma aula de avaliação gratuita na 

qual será avaliado o nível do aluno, e proposto um programa de treino. 

Na opção de aulas em grupo, e sempre que possível, poder-se-á integrar o aluno numa turma com o 

mesmo nível. 

As aulas serão marcadas de acordo com a disponibilidade do aluno, do professor, de campos, e de vagas 

para as aulas em grupo.  

A remarcação das aulas poderá ocorrer com acordo do grupo de alunos afetados, professor e 

disponibilidade de campo, e esta terá que ser feita com antecedência mínima de 24 horas. 

A falta de um ou mais alunos será considerada como aula utilizada, não sendo possível remarcação da 

aula em falta. 

 

 

 

PLAY WITH COACH - Joga com o treinador. 

Ideal para duplas ou jogadores que queiram aperfeiçoar a sua técnica de Jogo.  

Atividade para a prática com mínimo de 3 pessoas e máximo de 4 pessoas. 

Valor: 13,00 € / Pessoa 

 

 

 

Todos os valores apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor. 


