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PÒRTIC
Vols construir la teva pròpia Camper?.
Doncs perquè això es transformi en una realitat,
durant la tardor realitzarem un taller en el qual podràs transformar la teva furgoneta en una Camper.
No importa el model ni la grandària, treballarem
amb la teva furgoneta des de l’aïllament, claraboies,
finestres, instal·lacions aigua, gas, llum, mobiliari i
legalització. I tot això ho realitzarem en el càmping
Freixa (Manresa)
Ànims i no deixis passar aquesta oportunitat.
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CARAVANING CLUB
DEL

BAGES

UCC-CARAVANING CLUB DEL BAGES

Ja som a ple estiu, temps on la majoria planifiquem les
nostres vacances, més tranquil·les o més aventureres,
més lluny o més a prop, però ens les mereixem i les gaudirem al màxim.
La nostra proposta d’acampada per a l’estiu és al càmping Freixa on, com sempre, podreu gaudir d’un ambient
tranquil i estar fresquets al vespre, important per poder
descansar bé. També us organitzarem activitats que de
ben segur seran del vostre gust.
Com cada any, al mateix càmping Freixa, celebrarem
el sopar d’aniversari. Hi sou tots convidats. Cada any
gaudim d’un bon sopar, amenitzat amb música. Una
bona opció per retrobar-se tranquil·lament amb altres

CARAVANING CLUB
DE

companys.
Per apuntar-vos cal fer-ho mitjançant la nostra adreça de
correu : ucc.ccbages@gmail.com o al telèfon 938721190
els dilluns de 19 a 21 hores.
Per la temporada de tardor us esperem al càmping Pirinenc a Campdevànol, o al càmping Solans a Camprodon,
com ja vàrem fer l’any passat.
Qualsevol informació extra i actualització/modificació la trobareu a la nostra pàgina Facebook:
www.facebook.com/uccbages.
Bones vacances!!

UCC-CARAVANING CLUB DE TARRAGONA

TARRAGONA

Hola a tots/es novament,

BANC DE SANTANDER : ES27 0049 1877 4522 1074 7528

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 i totes els/les integrants de la junta:

Preu càmping Santa Eulàlia: 425 € (Del 26/08/2018 fins al
04/11/2018)
Compte: ES74 0182 1238 6202 0159 2742 Titular: Centre de
Negocis TGN, S.L.

.....moltes gràcies!!!!!
Ara mateix estem acabant de perfilar les activitats que es
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 14 d’octubre, i al
càmping “Santa Eulàlia” del 26 d´agost fins al 4 de novembre. Abans de fer res, truqueu o envieu un correu electrònic
per preguntar si resten places lliures.
Preu càmping Las Palmeras: 455 € (Del 1/9/2018 fins al
14/10/2018)
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Us podem avançar que, com sempre, el cap de setmana
que arribem farem el còctel de cava de benvinguda al
Càmping.
Desitjar-vos bones vacances i bon estiu, ja que, no ens tornarem a trobar fins al Notícies de 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
649 894 731, 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 fent.
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 1 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 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
Companys: enguany els mesos de juliol i agost els deixarem en blanc, en el tema trobades, perquè cadascú pugui gaudir de les seves vacances sense condicionants.
Per al mes de setembre, tenim previst anar a Les Borges
Blanques, els dies 14-15 i 16, on participarem en la inauguració oficial d’un àrea per autocaravanes i gaudirem
d’activitats a la població.
Per octubre, tenim prevista l’assistència a la Fira de la
Màgia, a Montgai, trobada que, si recordeu, l’any passat
vam suspendre per motius ja explicats. Els dies seran, a
l‘espera de la confirmació oficial per part de la organització, 5-6 i 7 d’octubre És una Fira que té activitats per

gaudir tot el cap de setmana, i creiem, molt interessants.
Del 12 al 21 d’aquest mes d’octubre, com cada dos anys,
estarem presents a la Fira Internacional del Caravaning,
de manera sense concretar, per ara.
Per al novembre, tenim previst celebrar la tradicional
castanyada, com cada any, així com una altra trobada,
encara sense definir.
Com veureu, a finals de maig tot està a l’aire, estem treballant en diversos temes, i us demanem que estigueu
atents a la nostra pàgina web, autocaravanesucc.cat i als
correus que enviem regularment amb les convocatòries.

SECCIÓ CICLISTA
Hola carabykers, s’acosta l’estiu i les
vacances, per tant us volem desitjar
molt bon estiu i unes bones vacances.
Normalment en aquests mesos no programem cap acti-

vitat però no us desconnecteu del tot, perquè mirarem
de fer alguna cosa o bé una pedalada familiar o una de
nocturna des del càmping Freixa, us hi esperem.
Per saber el que farem, estigueu pendents del facebook
del Club.

SECCIÓ EXCURSIONISTA
Relació de les properes excursions de la
Secció Excursionista.
4/07/18 Ripollès: Travessa Ulldeter - Núria (l’aproximació i recollida es farà en
autocar).
21-22-23/09/18 Vall d’Aràn: Celebració Aniversari de la Secció i excursió a determinar per la Vall d’Aràn.

20/10/18 Garrotxa: Volcans de la Garrotxa.
17/11/18 Baix Empordà: Travessa Cap Roig - Tamariu
(l’aproximació i recollida es farà en autocar).
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
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SECCIÓ: MOTOCLUB UCC
Quan rebem aquest Notícies ja haurem passat l’equador de l’any. Durant
aquests 6 primers mesos hem pogut fer
les sortides previstes, unes de properes,
altres més llargues, totes amb contingut d’interès cultural, i
com no, la reina de les sortides, la primera part de la Transpirinaica, Cap de Creus – Vielha, i amb ganes de continuar el
tram de l’any que ve, fins al Cantàbric.
En el que queda d’any hi ha les següents activitats previestes:
• El 15 de setembre al Càmping Freixa “2ª Concentració

Motoclub UCC”, a la que us hi esperem a tots. Tenim un
grapat d’activitats durant tot el dia, acabant amb el concert en directe de MAI Cover Band.
• Per al 20 d’octubre estem treballant en una sortida tant
interessant a nivell cultural, paisatgístic i ruter com les
que hem anat fent durant el primer semestre de l’any. En
tindreu informació al proper Notícies i a la web del Motoclub.
• Al novembre no hi ha prevista sortida.
• Desembre tornarem a participar a la Papanoelada.
Des d’el Motoclub us desitgem molt bones vacances

GRUP “VETERANS DE LA UCC”
61 Trobada de Caravanistes Veterans, la farem del 14 al 23
de setembre 2018, anirem al Càmping Ciutat de Albarracin,
Camino de Gea s/n de Albarracín (Teruel) . Visitarem, amb guia,
el poble d’Albarracín, també veurem pobles bonics, entre ells
Mora de Rubielos, Molinos de San Pedro etc. També anirem
un dia a la capital de Teruel on visitarem el Mausoleu de los

Amantes, Torres Mudéjares, la Catedral etc. La inscripció es
farà al Club del carrer Aragó, abans del 10 de setembre 2018.
El preu serà de 17 euros per instal·lació i dia, es pagarà al
Camping directament.
Estem preparant la Trobada 62ª de Veterans, ja anirem
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informant en properes edicions del Notícies.

625-33-33-37.

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

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.

A
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Càmping
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IÓ

càmping FREIXA (K 3)
ACAMPADES

AVANTATJA
Els acampats a l’acampada de primavera tindran prioritat per
a l’acampada de tardor, sempre i quan hi hagin places lliures.
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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.
Recordeu que ja tenim un poliesportiu, una zona infantil i juvenil, servei de Wifi gratuït, rentat de vehicles, servei de buidat
per a autocaravanes, etc.

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 pàrquing s’haurà de fer saber als responsables, tant per accedir-hi com per marxar.
Agraïm la col·laboració per endavant.

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

2018=23

Preu 2019=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
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SALÓ INTERNACIONAL DEL CARAVANING
Us comuniquem que aquest any es celebrarà el Saló Internacional del Caravaning, que com sabeu, últimament és biennal. Tindrà lloc del 12 al 21 d’octubre al recinte Gran Via, de
Barcelona, i com és costum el Club tindrà entrades amb preu
especial per als socis.
En no saber res al tancament d’aquest Notícies, tant del preu

de les entrades com de la concentració d’autocaravanes, si
esteu interessats en tenir informació, haureu de consultar la
Web del Club.
També volem demanar la col·laboració dels socis que tinguin
temps lliure, entre setmana, per poder estar unes hores al nostre estand, com a representant del club.

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
(Inscripció i pagament amb Taxa T. a UCC, de Bcn)
Juny o setembre, caps setm.; 150€/mes+T.T.amb llum
23 juny al 1 de setembre (veure inscripció): 675 €+T.T. amb llum
23 juny al 1 de setembre (veure inscripció): Només un mes 425
€+T.T. amb llum
Sempre tindrà preferència l’acampada sencera
(Pagament i inscripcions per 1 mes o més,
amb Taxa Turística a UCC, de Bcn)
Del 1 de setembre al 1 de Desembre (abans 12 hores):
320€+TT amb llum (Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
CÀMPING ELS SOLANS (Camprodon)
Ctra. Molló Km 13.
Fins al juny 2018 135€/mes+T.T.
Juliol, caps setmana 185€/mes+T.T.
Juliol, tot el mes 265€/mes+T.T.
Agost, tot el mes 440€/mes+T.T.
Inclou 6 Amp. de llum
(inscripció i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING CAMPALANS (Borredà)
Ctra. de Sant Jaume de Frontanyà Km 1,5
Juliol (caps de setmana) + Agost (complert) : 699€+T.T.
Inclou l’electricitat.
(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.

6 UCC

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
Post-temporada estiu 2018:
Del 20/08 fins 31/08 (tots els dies del període)
Del 01/09 fins 30/09 (Només caps de setmana)
Parcel·la 75 m2, Inclou 4 persones+6 Amp+1 cotxe
Preu: 575 €+TT
(Pagaments 20/08: 350 € - 01/09: 225€
Fins 10 de juliol i del 27 d’agost al 16 desembre: 17€/nit+TT
Inclou: 2 persones+ 6 Amp + 1 cotxe + 1 caravana/o tenda
Promoció estades llargues 7=6 i 14=10
(Per a reserves:paqui@campingmaspatoxas.com
o bé per telèfon al 972.63.69.28)
CÀMPING MOLIÍ DE BOJONS (Sant Sadurní d’Osormort)
Ctra. Vic-Sant Hilari Km.13
Del 30 de juny fins 26 d’agost: 350€+T.T.
(1 mes els caps de setm. i festius, 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 490€
Inclou fins a 4 persones
No s’inclou llum, ni T.T.
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
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
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Inclou 2 persones i llum
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
CÀMPING AMPOLLA (L’Ampolla)
Obert fins al 4 de novembre: 17€/nit+T.T.
A partir de 7 dies: 14€/nit+T.T.
Inclou 2 persones i llum.
Excepte del 3 al 26 d’agost i segons disponibilitat
Preus especials per estades llargues
(Inscripció a UCC i pagament al càmping)
CÀMPING CASTELL PARK (Vall-llobrega)
Ctra. Palamós-Palafrugell Km.328
Juny, Juliol i Agost: 2.100 €
Juliol, Agost i setembre fins 11/09: 2.100 €.
Inclou: 2 mesos caps de setmana 2 dies i 1 mes sencer
2 persones, cotxe, caravana i llum.
Nens menors 12 anys 95€/extra.
Majors 12 anys 200 €/extra.
(Inscripció a UCC i pagament al càmping)
CÀMPING GIRONELLA (Gironella)
Ctra. C-16 (E9) Sortida 86
Del 1 de setembre al 25 de novembre: 360€
Del 9 de desembre al 24 de març: 350€
Del 1 setembre al 24 de març: 670€
(Inclou 4 persones, caravana i llum)

Oferta pack familiar 25€/nit+Taxa T. (Zona Caravaning)
(Inclou 4 persones, caravana i llum)
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
CÀMPING CELMAR (Malgrat de Mar)
Camí de la Pomareda, s/n
Del 15 de juny al 30 de setembre: 1.500€
Del 9 de desembre al 24 de març: 350€
(Inclou caravana, llum 10 A, punt d’aigua i Taxa)
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
CÀMPING LA PLANA (Creixell)
Ctra. N-340, Km.1.182
Juliol i Agost 27€/nit+Taxa T. (estància mínima 7 nits)
Setembre 15€/nit+Taxa T.
Juliol, tot el mes 770€/+Taxa T.
Agost, tot el mes 770€/+Taxa T.
Setembre, tot el mes 275€/+Taxa T.
Setembre, caps de setmana 150€/+Taxa T.
(Inclou 2 persones i 10 Amp)
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
CÀMPING RUPIT (Rupit)
Ctra. Vic a Olot, s/n
Del 31 d’agost fins 1 de novembre :350€+Taxa T.
(Inclou 4 persones i 6 Amp)
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

secretaria
NOTA NECROLÒGICA
Hem de lamentar la defunció del soci núm. 79 Josep Piñol Morató,
va esser soci constituent del club, membre del Comitè Directiu
durant molts anys, tresorer i president quan el club encara es denominava Caravaning Club de Barcelona. Els socis antics que vam
conviuré amb ell el recordarem com una persona molt entranyable.
També hem de lamentar la defunció del soci núm. 13 Felicià Masip
Rosich, va esser soci constituent del Club.
Hem de lamentar també la defunció de la sòcia núm. 2468 Mercè Murt Meya, molt relacionada darrerament en les activitats de
l’Acampada Miramar.

Donem el més sentit condol als seus familiars. (A.C.S.)
VACANCES D’ESTIU
Com cada any, el nostre club romandrà tancat per vacances de l’1
al 31 d’agost.
Recordeu que no es publicarà el “Notícies” fins al mes d’octubre, on
trobareu les inscripcions de les acampades d’hivern.
VENDES
-Soci núm. 4183 ven Autocaravana Mobilvetta Design Top Driver
52 amb motor Fiat Ducato T.D.. 2,8, Gas-oil,

Ob
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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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Matriculo B-1647-vW, comprada 25/06/1999, Km. 41.770. Tel.639
545 245 i 935 895 620 Victor Trilla.
-Soci núm. 14535 ven caravana Knaus Sport 500 FDK any 2008.
3 ambients, fins a 6 persones, completament equipada amb enganxall estabilitzador, fre inèrcia, avancé, mover, caravanstore,
porta bicis, assegurança obligatòria RC i tot risc (fins maig 2019),
ITV recent passada i extres varis. Tot en bon estat. Tel: 696739461
ABONAMENT ASSEGURANCES
A finals de maig us vam ingressar, l’abonament que us correspon
per les assegurances contractades a la Corredoria d’Assegurances
Garcia Maranges.

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.

...................................

Oferta càmping

...................................

Grup d’acampada

Cal respectar les dates d’entrada i sortida de les acampades. La signatura d’aquesta inscripció
representa l’acceptació de les normes de convivència de les acampades i eximeix, al club, de tota
responsabilitat en el que concerneix a accidents, malaltia, robatori i cas de força major.

D’ús per a ofertes i acampades per concretar.

Aquesta inscripció genèrica cal enviar-la a la demarcació o càmping que n’organitza l’acampada o
oferta i sota les condicions que concreti la mateixa.

Telèfon ...............................
Caravana .......................... Matrícula .................

........................
....................
......................................................................................

eMail: ...........................................

........................
....................
......................................................................................

Matrícula .................

........................
....................
......................................................................................

Cotxe ..........................

Data naixement
Parentiu
Nom i cognoms familiars

d’una unitat familiar que conviu sota un mateix sostre. El següent camp és per si hi ha
modificacions en les dades del soci. Dades de cotxe i caravana són obligatories !!

ASSISTENTS A L’ACAMPADA: Recordeu que els assistents a l’acampada són els membres

.......................
...............................................................................
........................

Nom i cognoms
Núm. de soci

Parcel·la núm ...........

PREU: ...... €

Del ............... al ...............

DE CATALUNYA

Inscripció per a ofertes

A
UNIÓ CARAVANIST

SIGNATURA

DNI

OFERTES:
LÍQUID WC
SOLQUIM químic, garrafes de 5 litres, al preu de 18 €.
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€
Clauers UCC 1€
Polos vermells UCC 12€
Fulards UCC 6€

Inscripció núm. ........................

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.

Càmping .................................

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.

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

GUIES DE CÀMPING
Recordem que tenim la guia de càmpings 2018, 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.

