
SABADELL
ROAD TO PARIS'24

S T A G E S  P R E O L Í M P I C S



JOCS OLÍMPICS PARÍS
2024

CLIQUI AQUÍ

Jocs Olímpics: 26/7 - 28/8 2024

Jocs Paralímpics : 28/8 - 08/9 2024

Sabadell, la millor ciutat esportiva per preparar
les olimpíades. Vine a Sabadell a preparar els
Jocs amb el teu país.



SOBRE SABADELL

Sabadell és una ciutat de més de 210.000 habitants, co-capital de
comarca i que es troba a només 20 km de Barcelona capital. Sabadell
compta amb una amplia xarxa de transports que permeten al
esportista viatjar  còmodament tant dins de la ciutat com fora a nivell
espanyol i europeu.

Sabadell en el món

Sabadell en l'esport
Sabadell fou sub-seu dels JJOO de Barcelona'92, té una gran trajectòria
en esdeveniments esportius i un gran parc d'equipament esportiu   i de
serveis. Compta amb més de 200 entitats esportives, moltes, amb
projecció internacional. Els esports estrella són el waterpolo, la natació,
el futbol, el tennis, i l'atletisme, tot i que disposem d'instal·lacions
úniques per a realizar totes les disciplines.



INSTAL�LACIONS ESPORTIVES A SABADELL

CLIQUI AQUÍ

Camps de futbol

Piscines

Gimnasos

Pavellons i complexos esportius

Pistes poliesportives

Pistes d'atletisme
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X Instal·lacions específiques

https://web.sabadell.cat/instal-lacions
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Hotels

Sabadell disposa d'una gran varietat
d'allotjaments, en conjunt acumulen més
de 1200 places a la ciutat i sumen un total
de 6100 places a tota la comarca. 

Hostals

OFERTA HOTELERA I ALLOTJAMENT

CLIQUI AQUÍ

Destaquem a més, la competitivitat de
preus que trobem a Sabadell, en
comparació amb altres països europeus i
la varietat de categories i preus dels que
disponem.

https://visitsabadell.com/es/donde-dormir/


ACTIVITATS
COMPLEMENTÀRIES

Oferim la possibilitat de viatjar a París per visitar i
familiaritzar-se amb les instal·lacions on es realitzaran les
proves específiques dels jocs. 

Visita la seu dels JJOO

Visita Barcelona
Una altre activitat és la de gaudir de la cultura i la vida de la
ciutat de Barcelona, que es troba a només 20 minuts de
Sabadell. Podreu gaudir de visites guiades, rutes, shopping...

Competicions amistoses 
Oferim la possibilitat de realitzar competicions amistoses de
preparació amb altres clubs de la zona.



ON ESTÀ
SABADELL?

NOMÉS TRIGUES 6H
AMB TREN FINS A

PARÍS I 2H AMB AVIÓ!!

ES TROBA A NOMÉS
20 MINUTS DE

BARCELONA



Preus competitius en comparació amb països veïns

Serveis de fisiologia esportiva i equip mèdic de gran
nivell10 RAONS

PER ESCOLLIR
SABADELL 

Instal·lacions esportives de primer nivell1
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Va ser sub-seu dels JJOO de Barcelona'92

A 20 minuts del centre de Barcelona

A 6 hores de París amb tren i a 2 hores amb avió

Més de 200 entitats esportives per realitzar
competicions de preparació

Oferta de allotjament variada i competitiva

Ciutat innovadora, sostenible i creativa amb una bona
qualitat de vida i un magnífic clima mediterrani

Hotels i serveis a prop de les instal·lacions esportives



Per més informació consultar la web
visitsabadell.com o cliqui a l'enllaç d'aquí sota .

CONTACTA AMB
NOSALTRES

Fèlix Riba: info@catalunyatennisacademy.com
- esports de raqueta

Ernest Aguilar : eaguilar@nataciosabadell.cat  
- esports aquàtics, atletisme i voleibol

Marc Monells: mmonells@ajsabadell.cat
- la resta d'esports

CLIQUI AQUÍ

http://visitsabadell.com/


US HI ESPEREM


