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Horari: 18 h. a 20 h. dijous

(Els horaris són exceptuant
festes i vigílies)
Edita:

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

PÒRTIC
Com bé sabeu, el sistema de pagament de les acampades ha
canviat i es tornen a fer al Club.
La dificultat en identificar bastants ingressos, on no apareix
ni cognoms ni numero de soci, ens està dificultant les inscripcions. Això ens porta a recordar que les inscripcions que ho
sol·licitin, han de venir acompanyades del comprovant
d’ingrés fins a la data límit assenyalada. De no fer-ho així,
la inscripció no serà vàlida i el soci podrà quedar exclòs de
l’acampada.
Recordeu també, que a la web del Club hi podeu descarregar
les inscripcions com a formulari PDF. El podeu guardar al PC,
omplir-lo, guardar-lo i adjuntar-lo a l’email que ens envieu.
No cal que la signeu, ja que la mateixa recepció des del vostre
email, ja te la mateixa validesa d’acceptació que la signatura.
Si no es segueixen les indicacions de les inscripcions no
estareu a la llista que es fa arribar al cap d’acampada i al
càmping, i podeu trobar-vos amb que no pugueu entrar al
càmping.
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CARAVANING CLUB
DEL

BAGES

UCC-CARAVANING CLUB DEL BAGES

Quan rebeu aquests «Notícies» estarem acabant
«l’Acampada de Primavera», però encara ens queden algunes activitats per gaudir d’aquesta bonica acampada,
al Càmping Bella Terra de Blanes, i també al Càmping
Cala Canyelles de Lloret.
Pel que fa a les activitats pendents de l’Acampada de
Primavera, de Blanes, encara en tenim moltes de programades per gaudir d’aquest mes de juny, com la Quina de
la XXXVIII Acampada de Primavera; la pedalada nocturna
o el Ratpenat de la Secció Ciclista de la UCC; la Sessió de
Zumba amb l’Andreu Ruiz; o la sortida amb Snorkeling,...
Recordeu que també podrem gaudir d’una nit de teatre
a la UCC-Caravàning Club del Bages, amb l’obra de Ray
Conner «DINER NEGRE».
Amb l’arribada del bon temps, podrem aprofitar per fer
Pilates a la piscina. A més a més tindrem els jocs d’aigua
i d’escuma, en els que gaudiran tant els petits com els no
tant petits. Per acabar, celebrarem el nostre tradicional
«Sopar de Cloenda» amb el lliurament de premis i, com
sempre, amb espectacle inclòs.
I, com ja sabeu, el pròxim 24/25 de juny donarem per
acabada aquesta acampada de primavera.

PLACES
1)SET+OCT
2)SET+OCT+NOV
ENTRADA
SORTIDA 1
SORTIDA 2
LLUM
ACTIVITATS
TAXA TURÍSTICA
DATA SORTEIG
PAGAMENT

2 UCC

Ens trobarem al Càmping Freixa, de Manresa, on és assegurat un estiu molt relaxat. És aconsellable per a famílies
amb nens, ja que el terreny és reduït i podem tenir als
més petits de casa ben vigilats. La piscina, el local comú i
les activitats programades fan d’aquesta acampada unes
vacances assequibles.
També tenim novetats a l’Acampada del Bolet!
Ampliem l’Acampada Pirinenc, on podreu gaudir de més
places, i iniciarem una nova Acampada al Camping «Els
Solans», on comptarem amb unes quantes places que
acabaran completant la nostra «Acampada del Bolet».
De ben segur que aquesta nova opció agradarà a tothom,
ja que estarem més a prop els uns dels altres i podrem
gaudir plegats d’activitats conjuntes.
Com vàrem fer l’any passat, ús passem les dades de les
dues Acampades del Bolet, mitjançant un resum dels
detalls més significatius.
Si esteu interessats, a la web de la Unió Caravanista de
Catalunya, http://www.uccat.com/ podeu trobar més
informació, i també podeu trucar els dilluns a les oficines
de Manresa.

CÀMPING SOLANS
30
250 €
360 €
02/09/2017
05/11/2017
26/11/2017
6A
35 €
AL CÀMPING
12/06/2017
UNIC

CÀMPING PIRINENC
60
320 €
420 €
02/09/2017

4A
35 €
AL CÀMPING
12/06/2017
UNIC
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UCC-CARAVANING CLUB DE TARRAGONA

TARRAGONA

Arribem a l’últim mes d’acampada, però per a aquest mes
encara ens queden activitats per passar-ho d’allò més bé.
Les activitats de juny passen en primer lloc per una nova
bicicletada pels voltants de Tarragona.
També tindrem l’última festa de l’acampada de primavera,
que enguany coincideix amb la revetlla de Sant Joan, per
això el divendres 23 de juny, farem el comiat amb el Sopar
de Germanor, on no faltarà la música i la festa com sempre,
acompanyada de la coca de Sant Joan i el cava prèviament
repartit.
El mateix dia de Sant Joan farem entrega dels trofeus dels
campionats i el sorteig dels regals.
Us informem que al proper “Notícies” donarem tota la informació detallada de les ofertes dels diferents càmpings,

CARAVANING CLUB
DEL

en els quals ens hem reunit. No obstant, vigileu el nostre
Facebook perquè allà publicarem les últimes novetats.
Esperem que aquesta acampada hagi estat del grat de tots
i que per a la pròxima acampada puguem, com a mínim,
complaure a tots els socis amb noves propostes, i sobretot
per passar-ho el millor possible, que és del que es tracta.
Per altre costat, en el proper “Notícies” informarem de
totes les propostes per poder gaudir de la tardor junt al
Facebook del club “Ucc Tarragona” i si no podeu esperar
al proper “Notícies”, us podeu posar en contacte amb nosaltres tots els dimecres de 19:00 a 21:00 hores, trucant al
número de telèfon 649894731 o bé, per correu electrònic:
ucc.cctarragona@gmail.com o a la pàgina de Facebook de
la nostra demarcació.
Fins al proper “Notícies”........

UCC-CARAVANING CLUB DEL VALLÈS

VALLES

Esperem que estigueu gaudint d’una bona acampada, i ja a
la recta final d’aquesta, us fem cinc cèntims de les diferents
activitats que encara queden per a aquest mes de juny.
Començarem amb la pedalada familiar, i amb una miqueta
de piscolabis.
El dissabte dia 17, repartiment de coca i cava, el sopar de
germanor, lliurament de premis i la cloenda de l’acampada,
amb la disco-mòbil “Platja d’Aro”, que posaran punt i final
a la mateixa.
La data de sortida serà el diumenge dia 25 de juny, abans
de les 12h.
Entrega de parcel·les:
Diumenge dia 11 de juny a les 11 h. entrega de parcel·les,

per poder assistir a l’acampada de tardor, al càmping Vilanova-Platja, de Vilanova i la Geltrú.
El dijous dia 15 de juny a les 18h. al local del club de la Demarcació del Vallès, s’entregaran la resta de parcel·les. (
Hotel d’Entitats, C/Campoamor núm. 93-95, Sabadell)
Preu de l’acampada: 430€.
El pagament de l’acampada mitjançant transferència:
Número de compte ES11 0182 8677 8902 00007230 (Banc
BBVA) abans del dia 15/07/2017.
Entrada el dia 02 de setembre i sortida el dia 26 de novembre.
Que gaudiu d’un bon estiu i d’unes bones vacances.
Fins aviat.

ucc-SECCIÓ D’AUTOCARAVANES
Enguany ens trobarem per celebrar la revetlla de Sant Joan,
serà a Sant Hilari Sacalm, els dies 23, 24 i 25 de juny.
La trobada tindrà lloc a l’àrea per a autocaravanes de la població, que es força gran, i del que ja tenim l’oportú permís
de l’Ajuntament.
Podrem participar de les activitats que organitzen a Sant
Hilari. Ja donarem detalls a la Web del Club i de la Secció.

Per al juliol, tornarem a Santa Coloma de Queralt, on ens
esperen amb moltes ganes.
Fan la Festa de la Romescada, i podrem participar de
l’esmentada Festa, amb tiquets que reservarem amb temps.
La Romescada és un plat típic de Santa Coloma, i no te res a
veure amb el romesco que coneixem de la zona del Penedès.
Ja anirem informant a la web:autocaravanesucc.cat

UCC 3
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SECCIÓ CICLISTA
Hola carabykers, per aquest mes de
juny tenim previst, el dia 3 de juny,
fer la RUTA DEL RATPENAT (pedalada nocturna), on segons els que
siguem, acabarem amb un sopar plegats, i on farem el

sorteig de regals.
Alguns carabykers farem una sortida de 2 dies des de
Manresa fins a Blanes, els dies dijous 1 de juny i divendres 2 de juny.
Recordeu que ens podeu seguir al facebook.

SECCIÓ EXCURSIONISTA
Les properes excursions previstes per al
2017 són:
10 juny Volcans de la Garrotxa
7,8,9 juliol Gavarnie
15,16,17 set. Os de Civis (28 Aniversari)
21 octubre Santuari dels Àngels (Gironès)

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

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"

2016=26€

Atenció!!! Nou preu 2017=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 2100-3549-17-2500001388 (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

GRUP “VETERANS DE LA UCC”
Estem preparant les Trobades 54 i 55 de Veterans per a setembre i octubre, ja anirem informant en properes edicions del
Noticies.
Desitgem que els amics caravanistes del Club, que es vagin
jubilant, s’animin a viatjar amb nosaltres, si voleu contactar
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Càmping
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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.

càmping FREIXA (K 3)
ACAMPADES

AVANTATJA

PAGAMENTS: Es podran fer inscripcions

Els acampats a l’hivern tindran prioritat per a l’acampada de
primavera, sempre i quan hi hagin places lliures.

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 per a infantils i juvenils, 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 pàrking s’haurà de fer saber als responsables, tant per accedir-hi com per marxar.
Agraïm la col·laboració per endavant.

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
Juny o setembre, caps setm.: 150€/mes+ T.T. amb llum
Juny o setembre, sencers:
250€/mes +T.T. amb llum
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€
Sempre tindrà preferència l’acampada sencera:
(Pagament i inscripcions per 1 mes o més,
amb Taxa Turística a UCC,de Bcn)
CÀMPING ELS SOLANS (Camprodon)
Ctra. Molló Km 13.
Fins al mes de juny, 132€/mes+T.T.
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

Caps de setmana, tot l’any 38€+ Taxa T.
(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
Juny, caps de setmana i festius: 240€/+T.T.
Inclou: 4 persones i 6 Amp.
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
Juny 10% dpte. sobre la tarifa diària
(Inscripció a UCC i pagament al càmping)

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA
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)
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
Del 5 de juny al 11 de setembre 830€+llum+T.T.
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
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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

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

secretaria
GUIES DE CÀMPING
Comuniquem, als interessats, que tenim la guia de càmpings
2017, al preu especial per al soci 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: 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€

