ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO DO DISTRITO DE LEIRIA
CIRCULAR Nº 08/2020

TORNEIOS ZONAIS SUL
Juniores e Seniores – 14 e 15 de novembro 2020
Juvenis – 5 e 6 de dezembro 2020

Na sequência da atribuição da organização dos Torneios Zonais da zona SUL, de Juniores e Seniores, nos
dias 14 e 15 de Novembro e o de Juvenis, nos dias 5 e 6 de dezembro de 2020, Campeonato Nacional
pela Federação Portuguesa de Natação, a ANDL vem por este meio informar que, em parceria com o
Hotel Eurosol irá disponibilizar condições vantajosas para o alojamento de atletas e equipa técnica dos
clubes participantes, nos dias de competição.

ALOJAMENTO
A nossa proposta prevê uma parceria com o Hotel “EUROSOL LEIRIA & JARDIM***” , situado em pleno
tecido urbano da cidade de Leiria.

A reserva de alojamento terá de ser efetuada para os seguintes emails:
Sr. Manuel Baptista: manuel.a.baptista@eurosol.pt
Dra. Lucília Faustino: lucilia.s.faustino@eurosol.pt
Hotel Eurosol Leiria & jardim ***
Alojamento e pequeno almoço buffet
Single: 49,00€
Twin: 58,00€
Twin com divâ: 87,00€
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Contatos:
Telf: +351 244 849 849
Fax: +351 244 849 840
Telm: +351 962 109 511

LEIRIA
A cidade de Leiria fica inserida na Região Centro, sendo desta forma um ponto estratégico e de fácil acesso por
parte dos clubes, atletas e demais intervenientes na competição.
ACESSIBILIDADE
É sede de Concelho e capital de Distrito, ficando a uma distância de 146 km de Lisboa e de 72 Km de Coimbra. É
servida por um conjunto de infraestruturas rodoviárias, nomeadamente a A1, A8, A17, o IC2 e as EN109, 242 e
113, sendo deste modo um ponto de fácil acesso.
PISCINA – COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE LEIRIA
Com uma localização privilegiada, próximo do Castelo de Leiria e do Estádio Municipal de Leiria, o
Complexo Municipal de Piscinas possui três piscinas (de lazer, competição e infantil), que se
articulam com dois ginásios e uma sala de exercício.
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Piscina A – Lazer e formação: Uma piscina de 25 metros x 17,40 metros de 1,10 metros de
profundidade, situada a nascente do Complexo, designada por Piscina de Formação Desportiva,
vocacionada para a formação desportiva da natação e para o lazer, apresentando temperaturas
que se situam entre os 28 e os 30 graus centigrados, dispondo de 8 pistas de 25 metros de
comprimento ou em alternativa de 10 pistas de 17,40 metros.
Piscina B – Competição: Uma piscina de 25 metros x 17,40 metros com 2 metros de profundidade,
situada a Poente do Complexo, designada por Piscina de Competição, vocacionada para a
aprendizagem e treino

da natação desportiva, para a competição de natação e utilização

subsidiária para o lazer, apresentando temperaturas que se situam entre os 24 e 27 graus
centigrados, dispondo de 8 pistas de 25 metros de comprimentos.
Piscina C – Infantil: Uma piscina de 17,40 metros x 5 metros e 90 cm de profundidade média a
norte da Piscina A. Designada por Piscina Infantil com profundidade progressiva compreendida
entre os 30 centímetros e 1,20 metro vocacionada para a adaptação ao meio aquático de crianças
entre a idade de aquisição da marcha e os 6 anos, apresentando temperaturas que se situam entre
os 29 e os 30 graus centigrados, dispondo de duas pistas.

Piscina Municipal: https://goo.gl/maps/DR48GpSBSQp
Com os melhores cumprimentos
A Direção
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