Notícies

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

De la Unió Caravanista de Catalunya

FUNDADA L’ANY 1974

2017

juliol, agost i setembre.

Demarcacions:
U.C.C. CARAVANING
CLUB DEL BAGES
Plaça de la Reforma, 1
08240 MANRESA
Tel. 93 872 11 90
Fax 93 872 51 98
Correu- electronic:
ucc.ccbages@gmail.com
Horari: 19,00 a 21,00h.
dilluns

U.C.C. CARAVANING
CLUB DE TARRAGONA

Correu-electrònic:
ucc.cctarragona@gmail.com
Horari: 19 a 21 h. dimecres
al Tel. 649894731

U.C.C. CARAVANING
CLUB DEL VALLÈS

C/Campoamor, 93-95
(Hotel d’Entitats)
08204 Sabadell
Tel. 93 711 19 14
Fax 93 711 66 22
Correu- electronic:
ucc.ccvalles@gmail.com
Horari: 18 h. a 20 h. dijous

C/ Aragó, 416, 1er - 3a • Horari d’oficina: dilluns; dimecres i dijous de 17 a 20 h.
08013 BARCELONA. Tel. 93 245 05 00 • Fax 93 265 04 19
Correu-electrònic: ucc@uccat.com • Página web: http://www.uccat.com
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PÒRTIC
DISTINTIUS EUROPEUS
Independentment dels països que ja coneixem, com Alemanya, Suïssa,
Bulgària, Àustria, etc., on per circular en qualsevol vehicle, es necessita un distintiu ecològic per entrar a les ciutats, (vinyeta) l’any passat
va entrar en vigor el de França, de moment va ser només per París, en
determinats dies i hores, però aquest any s’està ampliant a altres ciutats
més: Lyon, Grenoble, Lille, Estrasburg, etc.
Sabem que són molt rigorosos i que estan posant sancions, algunes
d’elles són elevades, per tant considerem que és important que la tingueu
si heu de viatjar per aquests indrets. El preu del distintiu depèn del vehicle, i té diferents categories i colors.
Per saber-ne més i com obtenir-les, trobareu més informació a la Web:
distintivo Crit’Air
RECORDEM, QUE EL CLUB, COM CADA ANY, TANCA PER VACANCES
TOT EL MES D’AGOST, PERÒ A CAUSA DE COM CAUEN ELS DIES,
AQUEST ANY ROMANDRÀ TANCAT DEL 28 DE JULIOL AL 3 DE
SETEMBRE. PER TANT, ELS NOUS SOCIS D’AGOST, SERAN DONATS
D’ALTA A PARTIR DEL DIA 4 DE SETEMBRE.

BONES VACANCES!!!!!

SUMARI
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CARAVANING CLUB
DEL

BAGES

UCC-CARAVANING CLUB DEL BAGES

Un any més, estem gaudint de les nostres vacances estivals. Uns heu començat al juliol i uns altres les tindreu a
l’agost o bé al setembre, però de ben segur que aprofitareu per reunir-vos amb les vostres famílies i passar estones
junts amb molt d’encant, què en altres èpoques de l’any
no podeu gaudir.
Per part nostra, com sempre, seguim amb les nostres
acampades com la del Càmping Freixa, a Manresa, una
acampada que es caracteritza pel seu bon ambient i la bona participació en les activitats, fent que petits i grans gaudeixin amb cada una de les activitats. D’altra banda, durant els càlids dies de l’estiu, també tindrem l’oportunitat
de refrescar-nos a la nostra piscina.
En aquesta bonica acampada, al Càmping Freixa, podreu
passar un estiu amb molt ambient, on petits i grans trobareu el vostre moment per gaudir. A més, podreu veure de

CARAVANING CLUB
DE

primera mà com cada vegada estem millorant les nostres
instal·lacions i oferint-vos més i més serveis.
També us volem recordar que el dia 8 de juliol celebrarem
el nostre sopar d’aniversari, i que, com sempre, comptem
amb vosaltres perquè sigui un sopar màgic. Us podeu inscriure enviant un email a
ucc.ccbages@gmail.com o per telèfon 93 872 11 90 (dilluns
de 19 a 21h).
En acabar l’estiu, les acampades continuaran amb
l’Acampada del Bolet, una nova ocasió per retrobar-nos,
uns al Càmping Pirinenc, a Campdevànol, i els altres al
Càmping Els Solans, a Camprodon.
Per poder estar informats de totes les novetats, dates i
compartir fotos i suggeriments podeu visitar la nostra pàgina de Facebook: www.facebook.com/uccbages.
Molt bones vacances a tots!

UCC-CARAVANING CLUB DE TARRAGONA

TARRAGONA

Hola a tots/es novament,
Un cop finalitzada l’acampada de primavera, agraïm molt
sincerament totes les felicitacions rebudes per la feina
que s’ha dut a terme durant aquests mesos....festa temàtica inclosa i de Sant Joan. Totes i cadascuna de les
activitats han estat possibles gràcies al vostre suport i
col·laboració.
Esperem que l’acampada hagi estat del gust de tothom, i
en nom de tots els integrants de la junta:
.....moltes gràcies a tots i a totes.....
Ara mateix estem acabant de perfilar les activitats que és
duran a terme durant l’acampada de la tardor.
Enguany tenim com a acampada de la tardor l’oferta del
Càmping “Las Palmeras”, de l’1 de setembre fins al 15
d’octubre, i al Càmping “Platja Cambrils” del 25 d´agost
fins al 15 d´octubre. Abans de fer res, truqueu o envieu
un correu electrònic per preguntar si resten places lliures.
Preu càmping Las Palmeras: 395 €
(Del 1/9/2017 fins al 15/10/2017)
BANC DE SANTANDER: ES27 0049 1877 4522 1074 7528

2 UCC

Preu càmping Platja Cambrils: 400 €
(Del 25/08/2017 fins al 15/10/2017)
Compte: ES32 0081 0160 2700 0104 2012
Titular: DAESBO,S.L.
Us podem avançar que, com sempre, el cap de setmana
que arribem farem el còctel de cava de benvinguda al
Camping “Las Palmeras”.
Desitjar-vos bones vacances, ja que, no ens tornarem a
trobar al Notícies fins a l’octubre, on informaren de com
va la temporada de la tardor.
Durant el mes de setembre manteniu-vos informats a
través del telèfon del club, els dimecres, de 19 a 21 hores
al 649 89 47 31, mitjançant el nostre correu electrònic ucc.
cctarragona@gmail.com. o per la pàgina de Facebook de
la UccTarragona, on hi trobareu la informació més actualitzada del que estem fem.
Que passeu un bon estiu!!!
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UCC-CARAVANING CLUB DEL VALLÈS

VALLES

L’acampada de primavera ja ha arribat a la seva fi, esperem que hagueu gaudit d’una bona acampada i de les
diferents activitats que s’han fet al llarg de la mateixa.
Us recordem que l’acampada de tardor es farà al càmping
Platja Vilanova, de Vilanova i la Geltrú, i que l’entrada serà
el dia 02 de setembre.
Durant el mes de setembre està previst fer un sopar de

benvinguda, i la quitxalla tindrà el concurs de castells
de sorra.
Us desitgem un bon estiu i unes bones vacances per a
tothom, i que torneu amb moltes ganes de començar
una nova temporada plena de sorpreses.
Bon estiu!!!!

ucc-SECCIÓ D’AUTOCARAVANES
Aquest mes de juliol, ja en plena temporada d’estiu, farem una trobada a Santa Coloma de Queralt, amb motiu
de la festa de la Romescada, que cada any, en aquestes
dates, fan a la població. És una festa molt popular, en la
que el plat fort és un sopar a base de la típica “romescada” que es fa en aquella contrada (no confongueu amb
la salsa del mateix nom).
Demanarem, amb la inscripció, la compra de tiquets per
al sopar, que la nostra estimada Llúcia ens reservarà.
Per a l’agost, l’única activitat que podem oferir-vos és la

trobada a Llindars, a la segona quinzena del mes. La veureu anunciada a la web, per als que us pugui interessar.
Per al mes de setembre, donat el difícil calendari que
disposa aquest mes, no hem decidit, a l’hora de tancar
aquesta edició, el que farem. Estigueu atents a la web,
ja que dintre de juny o a mes tardar juliol, alguna cosa
anunciarem.
Per a tots, BONES VACANCES i que gaudiu de la platja,
això sí, amb moderació.

SECCIÓ CICLISTA
Hola carabykers, s’apropa l’estiu i les
vacances, per tant us volem desitjar
molt bon estiu i bones vacances.
Normalment aquests mesos no programem cap activitat, però no us desconnecteu del tot,

per que mirarem de fer alguna cosa, bé una pedalada
familiar o una de nocturna des del camping Freixa; us hi
esperem!
Per saber-ne el què i quan, estigueu pendents del facebook del Club.

SECCIÓ EXCURSIONISTA
Les properes excursions previstes per al
2017 són:

18 novembre Fageda de la Grevolosa La (Garrotxa)
16 desembre Sortida i dinar de Nadal

7,8,9 juliol Gavarnie
15,16,17 set. Os de Civis (28 Aniversari)
21 octubre Santuari dels Àngels (Gironès)

És important assistir a la reunió, que serà normalment els
dimecres abans de la sortida, o de comunicar al Club la vostra
assistència a l’excursió.

UCC 3
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GRUP “VETERANS DE LA UCC”
54 Trobada de Caravanistes Veterans, la farem del
9 al 17 de setembre 2017, anirem al Càmping Frontera
Park situat a La Farga de Moles (Lleida) Carretera Seu
d’Urgell a Andorra N145, Km 8. Visitarem Andorra la Vella, els seus monuments i valls, on podrem gaudir dels
seus paisatges, així com d’àpats de germanor, i més. La
inscripció es farà al Club del carrer Aragó, abans del 5
de setembre 2017. El preu serà 17€ per instal·lació i
dia, que es pagarà al càmping directament.
55 Trobada de Caravanistes Veterans, la farem
del 7 al 18 d’octubre 2017, anirem al Càmping Ciutat d’Albarracin , Camino de Gea s/n d’Albarracín
(Terol),visitarem amb guia el poble d’Albarracín, veurem pobles bonics, entre ells Mora de Rubielos, Molinos de San Pedro, etc. També anirem un dia a la capital
de Terol, on visitarem el Mausoleo de los Amantes,

Torres Mudéjares, la Catedral, etc. La inscripció es farà
al Club del carrer Aragó, abans del 3 d’octubre 2017.
El preu serà 17 € per instal·lació i dia, que es pagarà
al càmping directament.
Estem preparem la Trobada 56 de Veterans, pel desembre, ja anirem informant en properes edicions del
Notícies.
Desitgem que els amics caravanistes del Club, que
es vagin jubilant, s’animin a viatjar amb nosaltres,
si voleu contactar ho podeu fer a través del Club o
directament al mòbil 625-33-33-37.
.
Recordem que per sortir amb el Grup de Veterans, cal
tenir la caravana degudament assegurada, així com
el carnet de la FICC al corrent i signat.
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Càmping
UN
IÓ

càmping FREIXA (K 3)
ACAMPADES

AVANTATJA
Els acampats a la primavera tindran prioritat per a
l’acampada d’estiu, sempre i quan hi hagin places lliures.

CA
RAV
A
ANISTA DE CATALUNY

PAGAMENTS: Es podran fer inscripcions d’un sol mes, sempre i quan hi
hagi places disponibles. Si en aquest
moment hi ha acampada s’haurà d’abonar la part corresponent de les activitats d’aquesta, al cap d’acampada.

MESURES DE SEGURETAT
Les mesures de seguretat ens aconsellen la necessitat de
demanar accés al càmping a tot soci no acampat, a través
del timbre de la porta.
En cas de voler anar al pàrking s’haurà de fer saber als
responsables, tant per accedir-hi com per marxar.
Agraïm la col·laboració per endavant.

Recordeu que ja tenim un poliesportiu, una zona per a infantils i juvenils, servei de Wifi gratuït, rentat de vehicles,
servei de buidat per a autocaravanes, etc.

Inscripció per al pàrquing Freixa
Benvolgut soci: Per tal que la gestió del pàrquing de la zona d’acampada sigui més satisfactòria per a tothom, et recordem algunes de les normes que cal seguir:
·Cal fer reserva dels mesos que t’interessin, mitjançant pagament i la butlleta que es publicarà cada mes al Notícies i a web www.uccat.com, amb la suficient
antel·lació a la data d’entrada a les instal·lacions (reserves fins a desembre de l’any en curs).
·El fet de no fer-ho així, comportarà la pèrdua de la plaça en cas que el pàrquing estigui a plena capacitat. Per tant, la preferència d’ocupació serà per als que han
fet la reserva (mitjançant pagament i enviant-nos la butlleta) en el seu moment, encara que la caravana sigui dins.
·Recordeu que els mesos més conflictius solen ser: Desembre, gener, febrer, març, juliol i agost i per tal de fer-ne reserva, caldrà que truqueu abans de fer el
pagament per confirmar que hi hagi plaçes disponibles.

Camí del Grau, s/n 08243 Manresa
(Ctra. C-16)
Telèfon: 93.836.27.99

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

Gps càmping Freixa: N41º 44' 20" E01º 51' 26"

2017=23

Preu 2018=23/mes

Oct. Nov. Des.

Gen. Feb. Març Abril Maig Juny Juliol Ago. Set. Oct. Nov. Des.

Cal que ens feu arribar la inscripció, junt amb el comprobant d’ingrés.
Si es deuen mesos anteriors als esmentats, cal que primer es realitzin els pagaments corresponents.
Podeu fer els pagaments ingressant els mesos corresponents al compte ES42 2100 3549 1725 0000 1388 (La Caixa) ,
enviant comprovant per fax (93.265.04.19) o eMail (k3@uccat.com) juntament amb aquesta butlleta.
Cal que feu l’ingrés i que ho notifiqueu a la UCC de Barcelona o podria donar-se el cas que perdessiu la plaça en tractarse de mesos molt sol·licitats o no saber de qui és l’ingrés. En cas de no haver-hi plaça, es retornarà l’import al soci.

Nom i cognoms:

Núm. soci:

Marca cotxe:

Matrícula cotxe:

Marca caravana:

Matrícula caravana:

¡ IMPORTANT ! Llargada caravana (amb llança):

Signatura

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

INFORMACIÓ i OFERTES DE CÀMPINGS
Per a pagaments a UCC, de Barcelona:
CaixaBank: ES42 2100 3549 1725 0000 1388
Llevat que anotem el contrari a l’oferta, les
Taxes T. es pagaran directament als càmpings.
CÀMPING FREIXA (Manresa)
Camí del Grau s/n Km 3.Ctra.C16 de Manresa a Berga
Coordenades GPS: N 41º 44’ 20” E 01º 51’ 26
Juliol o agost sencers, amb activ.375€/mes +T.T. amb llum
25 de juny al 2 setembre (veure inscripció): 625€+T.T.
1 setmana juny o setembre: 75€+T.T. amb llum
2 setmanes juny o setembre: 140€+T.T. amb llum
3 setmanes juny o setembre: 200€+T.T. amb llum
De juny a setemb.de 20h. a 10h.15€/nit +T.T. sense llum
De juny a setembre 2+2 nens: 20€/nit + T.T. amb llum
De juny a setembre 4 pers.: 30€/nit + T.T. amb llum
De juny a setembre +de 4 pers.: 40€/nit + T.T. amb llum
Llum 5€/dia. Extra 1 mes: 45€
D’oct. a desemb.1 mes, caps set.: 110+T.T. amb llum
D’oct. a desemb.caps setm. 2 adults: 12/nit+T.T.amb llum
D’oct. a desemb.caps setm. 2 ad.+2 n:15/nit+T.T.amb llum
D’oct. a desemb.caps setm. 4 adults: 25/nit+T.T.amb llum
D’oct. a desemb. de 20 a 10 h. 10 /nit+T.T. sense llum
Sempre tindrà preferència l’acampada sencera:
(Pagament i inscrip per 1mes o més, ambT.T.a UCC,de BCN)
CÀMPING ELS SOLANS (Camprodon)
Ctra. Molló Km 13.
Juliol, caps de setmana 180€ +T.T.
Juliol, tot el mes 262€ +T.T.
Agost, tot el mes 438€ +T.T.
Setembre a desembre 135€/mes+T.T.
Inclou 6 Amp. de llum
(inscripció i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING FONTFREDA (Castellar del Riu)
Ctra. Rasos de Peguera, Km.4

Càmping Las Closas
Consulteu preus
a la web

www-camping-las-closas.com

www.camping-las-closas.com

CAMPING
LAS CLOSAS

Obert tot l’any
1, Place Sant Genis
66800 ERR (France)

Tel +33 468.04.71.42
www.camping-las-closas.com

Al bell mig d’un poble de muntanya situat a la Cerdanya Francesa,
al càmping Las Closas us rebrem amb tracte acollidor i familiar

De setembre a desembre 25€/nit + Taxa T.
Inclou fins a 4 persones i 6 Amp.
Prohibit gossos de races potencialment perilloses
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING LA BALMA (Espinelves)
Eix transversal C-25 sortida 202 a Espinelves 1 Km.
Tot l’any menys juliol i agost 160 €/mes
A partir de 3 mesos, menys juliol i agost 155 €/mes
Inclou IVA,Taxa T. i 5 Amp.
-Preus per dia:
Autocaravana 6,65€+Taxa T.
Adult 4,85€+Taxa T.
Caravana 4,85€+Taxa T.
Cotxe 4,85€+Taxa T.
IVA inclòs. Llum 5 amp.: 3,46€
(Inscripcions i pagament a UCC, de Barcelona)
C. RESORT BUNGALOW PARK MAS PATOXAS (Pals)
Ctra. C31 de Palafrugell a Pals Km.339
Fins 4 de juliol i del 21 d’agost al 17 desemb: 17€/nit+T.T.
Inclou: 2 persones i 6 Amp.
(Per a reserves:paqui@campingmaspatoxas.com
o bé per telèfon al 972.63.69.28)
CÀMPING CAMPALANS (Borredà)
Ctra. de Sant Jaume de Frontanyà Km 1,5
1 juliol després 12h. al 26 agost abans 12 h. 685€+T.T.
Inclou 1 mes caps de setmana i l’altre sencer
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING LAS CLOSAS (Err –França)
1, Place Sant Genis
Veure preus Web: camping-las-closas.com
(Inscripció a UCC i pagament al càmping)
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CÀMPING BARCELONA (Mataró)
Ctra. NII Km.650
Tot l’any menys juliol i agost 19€/nit + Taxa T.
Oferta vàlida per als carrers 4,6 i 8 zona B
Inclou matrimoni + 2 fills i llum
(Inscripció i pagament a UCC, de Barcelona)
CÀMPING EL ROBLE (Valderrobres, Terol)
Ctra. A-231 Km.18
Tot l’any menys pons i festes nacionals 18€/dia
Inclou 2 persones i llum
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
CÀMPING GIRONELLA (Gironella)
Ctra. C-16 (E9) Sortida 86
Tot l’any menys agost 25€/nit+Taxa T.
Inclou 4 persones i llum
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
CÀMPING CASTELL PARK (Vall-llobrega)
Ctra. Palamós-Palafrugell Km.328
Preus especials per temporada
D’abril a setembre des de 2.100€
(Inscripció a UCC i pagament al càmping)

CÀMPING AMPOLLA (L’Ampolla)
Platja Arenal s/n
Obert fins al 5 de novembre: 15€/nit+T.T.
A partir de 5 dies: 12€/nit+T.T.
Excepte Setmana Sta.,agost i segons disponibilitat
Inclou 2 persones, mascota y 10 Amp. de llum
Preus especials per estades llargues
(Inscripció a UCC i pagament al càmping)
CÀMPING MOLIÍ DE BOJONS (Sant Sadurní d’Osormort)
Ctra. Vic-Sant Hilari Km.13
De l’1 de juliol al 26 d’agost: 350€+T.T.
(1 mes els caps de setm. i l’altre tots els dies)
1 mes, menys juliol i agost, caps de setm. 150€+T.T.
Llum 10 Amp.
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
CÀMPING LA NOGUERA (Sant Llorenç de Montgai)
Partida la Solana, s/n
De l’1 de setembre al 30 novembre 480€+llum+T.T.
Inclou fins a 4 persones
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
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Càmping petit,
ambient tranquil i familiar.
Al mig de la Costa Brava.

Preus al seu abast

Preus especials
per temporada
CÀM
P
MÒB ING
HOM IL
ES

Palamós - Vall-llòbrega

Costa Brava
Tel. i fax: 972 31.52.63
www.campingcastellpark.com
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Oferta d’estiu, tardor
i hivern a la secció
d’ofertes per a socis.

Tel. 972.63.69.28
Email info@campingmaspatoxas.com
Web www.campingmaspatoxas.com

Costa Brava - Pals - Girona
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secretaria
ABONAMENT ASSEGURANCES
A finals de maig us vam ingressar, per als que teniu compte a CaixaBank, l’abonament que us correspon per les assegurances contractades a la Corredoria d’Assegurances
Garcia Maranges. Per als que teniu el compte a una altra
entitat, podeu passar a recollir l’import, per l’oficina de
Barcelona o sol·licitar-ho per telèfon, fins al 31 de desembre del 2017.
GUIES DE CÀMPING
Recordem que tenim la guia de càmpings 2017, al preu
especial per al soci és de 4,50€. Podeu recollir-la a Barcelona o reservar-la a la Demarcació que més us convingui.
GRIMALDI LINES
La companyia Grimaldi Lines aplica el 20% de descompte a les autocaravanes, fins a 9 metres, + un 10% de
descompte per ser soci, en cabina (excepte taxes), apart
de les tarifes Superfamily&Friends, actives al moment
de la reserva, per a la línia Porto Torres – Barcelona, i viceversa, i Barcelona – Civitaveccia i viceversa. Oferta per
a les sortides de dilluns a dijous. Reserves a l’oficina de
Grimaldi, amb el Carnet Internacional de Càmping: Port
de Barcelona, Moll de la Costa, Edif. GTB Tel. 93 502 04 00.
VAYACAMPING
Vayacamping Club ens ofereix una targeta gratuïta, amb

la que ens faran descomptes a càmpings, parcs de vacances i establiments del sector. La podeu demanar
en donar-vos d’alta a www.vayacamping.net/club i us
l’envien a casa.
EL NOTÍCIES A LA WEB
Us recordem que a la Web del Club, a més d’haver-hi el
Notícies actualitzat a primers de cada més, podeu trobar
a l’apartat “ÚLTIMA HORA”, aquelles notícies que considerem importants i que es produeixen entre l’edició
d’un “Notícies” i el següent.
REVISTA CAMPIREPORT
Us recordem que si voleu rebre la revista de càmping
CAMPIREPORT al vostre correu electrònic. Només cal
que ens comuniqueu el vostre email a: ucc@uccat.com,
amb el vostre núm. de soci i us l’enviarem.
OFERTES:
LÍQUID WC
SOLQUIM químic, garrafes de 5 litres, al preu de 22 €.
SOLQUIM químic, pots d’1 litre, al preu de 5 €.
AMBITI químic, garrafes de 5 litres, al preu de 18€
AMBITI químic, garrafes de 2 litres, al preu de 9€

1€
Clauer
UCC

