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PÒRTIC
Desitgem que aquest nou, any 2023 hagi començat amb els millors auguris 
per a tots , i puguem gaudir  de les nostres caravanes i autocaravanes, prac-
ticant l’afició que ens uneix i que és el principal objectiu de la nostra Asso-
ciació.
Des del Comitè Directiu de la UCC, volem agrair a la Carme la immensa fei-
na, que de forma desinteressada, ha dut a terme durant tots els anys que ha 
presidit la nostra Entitat.
Gràcies Carme, mai t’ho podrem agrair del tot!!
Però cal tirar endavant, i  encara que hauríem volgut, que hi hagués hagut 
mes propostes per assumir la Presidència de la UCC, per superar el delicat 
moment pel que passa el Club, us hem de comunicar, que només hi una.
La del Soci Nº 3458 Joan Jarque Abella a proposta de Comitè Directiu i 
que serà posada a la consideració dels socis en la propera Assemblea.
Enguany, la celebrarem, de manera presencial, el dia 26 de febrer a les 
10:30h, al local social de la UCC al carrer Aragó 416, 1 3 de Barcelona, i 
esperem que la vostra assistència faci petit el local.
En aquest Notícies també trobareu la informació sobre les Acampades de 
Primavera  i les activitats de les Demarcacions i Seccions que demostren que 
participem d’una entitat ben viva, així com les ofertes per aquells que volen 
planificar el gaudiment del seu lleure, de manera més individual o en petit 
grup.
Una associació com la nostra, només pot tirar endavant amb la participació i 
col·laboració dels seus associats.
Com deia algú “sortiu i gaudiu” , però si podeu doneu un cop de mà.

Avda. del Manzanares, 196
28026 MADRID
www.peldano.com

Redacción, administración y publicidad: 
Avda. del Manzanares, 196. 
Tel.: 91 476 80 00 • Fax: 91 476 60 57
28026 MADRID. 
Correo-e: camping@peldano.com 
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UCC-CARAVANING CLUB DEL  BAGES
CARAVANING CLUB

DEL BAGES

Ja estem de ple en un nou camí que transcorre per aquest 
any recentment encetat que ens ha de portar de nou a gau-
dir ben aviat de les acampades.
Alguns dels nostres socis han triat el càmping el Sol, a tocar 
d’Andorra, per aquest hivern estar a prop de la neu que mal-
grat el poc fred que fa hi ha la suficient neu per poder fer 
bones esquiades. Altres socis esteu esperant l’acampada de 
primavera “Memorial Gregori Ayerbe” que per segona vega-
da repetirem al càmping Vilanova Park. 
Però entre els socis que han triat la neu i els que esperant 
l’acampada de primavera, al ben mig d’aquest període el 
nostre club va celebrar l’assemblea general com cada any. 
Durant l’assemblea els socis participants van conèixer l’estat 
de comptes i reptes de futur que com a club tenim, a més a 
més, de poder aportar i expressar la seva opinió. La nostra 
assemblea també va servir per conèixer el nou president 
de l’UCC, el Sr. Jarque, en substitució de la expresidenta Sra. 
Capdet.
I tornant al que tots tenim mes ganes, explicar-vos que 
l’elecció del càmping Vilanova Park com a seu de l’acampada 
d’enguany no ha estat una decisió fàcil de prendre, ha estat 
molt discutida i finalment consensuada pels membres de 
la junta, dic això, perquè si mirem al nostre voltant amb el 
context actual de la nostre societat, tot el que ens envolta 
va augmentant els seus preus i cada vegada es mes difícil 
trobar càmpings que mantinguin una línia de preu i quali-
tat alineades amb l’interès general de tothom que dificulta 

l’elecció final de la ubicació de l’acampada. En aquest con-
text la junta hem cregut que l’elecció de repetir càmping era 
la mes interessant pel conjunt dels socis, per qualitat de les 
instal·lacions, ubicació i preu. Però sensibles a la dificultat 
de que la proposta no encaixi amb les necessitats de tots 
els socis també proposem ofertes a els altres càmpings amb 
qui hem estat en contacte i que per diverses raons, falta de 
places, ubicació, etc,...no han estat la nostra elecció final. 
Afortunadament, les ofertes que hem rebut d’aquests càm-
pings es mantindran tot i no ser un grup tan nombrós. Així 
que com alternativa a l’acampada del càmping Vilanova Park 
podeu aprofitar les ofertes que el Càmping Mas Sant Josep 
de Santa Cristina d’Aro o el Càmping Mas Patoxas de Pals ens 
han fet arribar. 
Segurament al llegir aquest noticies ja sou coneixedors de 
l’acampada i de les ofertes perquè les heu rebut al vostre 
mòbil mitja habitual de comunicació a tots els socis que par-
ticipeu a les acampades del nostre club. Si no es així, podeu 
posar-vos en contacte amb nosaltres amb el telèfon o correu 
electrònic que trobareu a la portada del Noticies i us infor-
marem de bon grat.
I com tots sabeu i he dit moltes vegades, malgrat que no 
haguéssiu pogut assistir a l’assemblea, des de la junta som 
receptius a conèixer les vostès opinions, per tant, si teniu 
idees, propostes, critiques o quelcom que creieu important a 
comunicar, no ho dubteu.
Salut i força càmping per molts anys.
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UCC-CARAVANING CLUB DE TARRAGONA

Molt Bon Any a tothom ,
Ja tornem ha tenir aquí les acampades de la primavera per 
tothom, en uns mesos tenim la primavera i deixem enrere 
l’hivern, esperem  gaudir tots plegats, i que el bon temps 
ens acompanyi  i poder gaudir d’aquest hobby que tant 
ens agrada en tant al mar com a la muntanya o gaudint 
viatjant 
En primer lloc dir-vos que ja tenim els preus i les inscrip-
cions de las acampades.

De las Palmeras  ja estan tancades i del càmping Santa Eu-
lalia son aquestes.
Càmping Santa Eulalia:
Opció 1:  17 de Març al 25 de Juny, preu 800€

Opció 2:  17 de Març al 16 Juliol, 995€ (sols caps de setma-
na)
Opció 3: 17 de Març al 16 Juliol, 1170€ (tots els dies a partir 
del 25 de Juny fins el 16 de Juliol).
Inscripcions del 20 al 28 de Febrer junt resguard  bancari al 
correu ucc.cctarragona@gmail.com.
ES74 0182 1238 6202 0159 2742

Càmping Las Palmeras:
Del 31 de Març al 24 de Juny
Preu 1035€
2ª pagament de 535€, comprovant+ inscripció del 20 al 28 
de Febrer, al correu ucc.cctarragona@gmail.com.
ES46 0049 1877 4423 1072 0867

CARAVANING CLUB
DE TARRAGONA



UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

 

Amics, us presentem la previsió de trobades per aquest any 
23, fins setembre.

Es només un pla de treball, el que portarem a terme si po-
dem lligar totes les coses.

UCC-SECCIÓ D’AUTOCARAVANES

F.I.C.C. WORLD CÀMPING FESTIVAL 2023
Després que el Rally Internacio-
nal F.I.C.C. 2023 fos cancel·lat per 
l’Assemblea General de 2022 el Consell 
F.I.C.C. va decidir prendre la iniciativa 

i organitzar un F.I.C.C. World Càmping Festival 2023 en 
col·laboració amb els operadors de Zaton Holiday Resorts, 
prop de la ciutat de Zadar, a la costa adriàtica del nord de 
Dalmàcia, Croàcia.
D’aquesta manera es manté la tradició d’oferir als clubs/

federacions, també i als seus socis de càmping l’oportunitat 
de reunir-se el 2023.
El Festival del Càmping tindrà lloc entre el 23 de juny i 
l’1 de juliol de 2023, durant el qual està previst celebrar 
l’assemblea general de la  F.I.C.C.  i celebrar tant el 90è 
Jubileu de la F.I.C.C. com el Dia Mundial del Càmping, el 29 
de juny.  
A mida que anem rebent més informació la tindreu a la vos-
tra disposició.

 

63 CONCENTRACIÓ NACIONAL DE F.E.C.C.

La 63a Concentració Nacional de la F.E.C.C. organitzada per 
l’Associació de Campistes Aire Lliure de Jaén, es celebrarà del 
31 de Març al 9 d’Abril de 2023, a la ciutat de Jaén.
Per tenir accés a la 63a Concentració F.E.C.C., s’ exigirà la pre-
sentació del carnet Càmping Card International (CCI), degu-
dament emplenat corresponent a l’any 2023.
Les inscripcions es faran només a través dels Clubs. Atès que 
l’ espai per al concepte en les transferències és limitat, per 
favor, posar només el nom del Club.

El preu per assistir a aquest esdeveniment és de 75 € els adults, 
35 € els joves de 9 a 13 anys i els nens de 0 a 8 anys és gratis.
Les inscripcions es relacionaran per rigorós ordre d’ arribada, 
enviant-se per correu electrònic, tancant la inscripció en el 
moment en què s’ arribi a la quota, si no es tanqués la quota, 
la data límit d’aquest tancament seria el 13 de Febrer de 
2023.
Els que hi estigueu interessats, poseu-vos en contacte amb el 
club per poder-vos donar tota la informació.

Segueix-nos a 

i també a Instagram

Uniocaravanistadecatalunyaucc

Seguir

1€

Clauer
UCC
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Per febrer: 
Dies 17-18 i 19 Torelló, Carnaval de Terra Endins                                             
A part de les activitats pròpies de la rua de Carnaval i altres,  
esmorzar de pà amb embotits el diumenge al matí.
També al febrer assistència, per lliure, a ta trobada de la 
carxofa a Amposta, els dies 24-25 i 26.
Inauguració àrea.

Març :        
Dies 17-18 i 19  Trobada a Sant Sadurní d’Anoia. 
Visita combinada a les caves Blancher i museu de la  Xoco-
lata,  Simon-Coll dissabte i cava el diumenge (o a l’inrevés) 
Calçotada, OPCIONAL, al restaurant caves Casals i Munné, 
dissabte a migdia,(40€)                        
                         
Abril :               
Dies 21-22 i 23 o la següent setmana: Artesa de Segre. Visi-

ta, amb autocar,  Castell de Montsonís i bodega Mas Ramo-
neda.
                           
Maig:                 
Dies 19-20 i 21 de maig, a Ripoll. Festa de la llana i casament 
de pagès. Dinar d’aniversari, si trobem restaurant adient a 
Ripoll.
                            

Juny:                   
Revetlla de Sant Joan a Figuerola d’Orcau (Àrea). Visita amb 
autocar a algun lloc a determinar. 

Setembre:          
Dies a determinar. Podria ser els 22-23 i 24 a La Pobla de Li-
llet, tren del ciment, i visita al Museu del Ciment i els Jardins 
Artigues (pack combinat). 

SECCIÓ EXCURSIONISTA
Salutacions a tots, 
Hem començat l’any amb una excur-
sió amb unes espectaculars vistes 
de la Costa Brava i on hem recuperat 

l’assistència de força companys, cosa que m’alegra molt. Es-
pero que es mantingui aquesta afluència per poder gaudir 
la companyia de tots. 
Les properes sortides previstes són:
11 de Febrer: St. Miquel de Falgars (Garrotxa)

10 – 11 – 12 de Març: Sortida de Raquetes a Os de Civís
15 d’Abril: Ruta Megalítica de Capmany (Alt Empordà)

Salut i muntanya.

Recordeu que ara ja tornem a fer la reunió presencial prèvia 
a l’excursió, els dimecres a les 19:30h.
Per més informació podeu consultar el bloc de la secció: 
https://seccioexcursionistaucc.blogspot.com 

SECCIÓ: MOTOCLUB UCC

Bon dia Motards. 
En aquest moments encara no tenim 
preparat el calendari de l’any 2023 us 
ho farem arribar amb detall al següent 

Notícies.

De tota manera, tothom que estigui en el grup de whatssap 
de «Sortides Motoclub», estarà informat ja que per aquest 
canal es penjaran les sortides a realitzar i s’enviaran els for-
mularis d’assistència i també a les nostres xarxes socials.
Gràcies a tots.
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GRUP “VETERANS DE LA UCC”

Benvolguts Veterans,

El Grup de Veterans, ens seguim comunicant a través 
de whapssap, telèfon i correu electrònic, apart de les 
publicacions del Noticies.

Farem la 86 Trobada de Veterans,  a El Saler (Valencia), 
concretament al Camping Devesa Gardens & Resort 
,  del 10 de Febrer al 19 de Febrer 2023. Visitarem els 
voltants, on podrem gaudir dels seus paisatges etc. 
així com àpats de germanor. Quan sorti aquest Noti-
cies encara estarem a temps de fer la inscripció, fins el 
3 de Febrer 2023.
    
També estem preparant la participació a La 63ª Con-
centración  Nacional que organitza la FECC, que 
aquest any tindrà lloca a Jaén del 31 de Març  al 9 
d’Abril 2023.

Farem la 87 Trobada de Veterans,  de fet serà una 
Post-Trobada, quan acabi la Nacional a la tornada, 

tindrà lloc del 10 al 19 d’Abril 2023, encara no s̀ ha de-
terminat a on serà.

Del  30 d’ Abril al 10 de Maig 2023, participarem al 
62 è RALLY FRANCO-CATALÀ DE MUGUET 2023, tindrà 
lloc a Saint Nazaire 66570 (Francia)  al Camping  Les 
Flammands Rose , 5001 Route de Canet. 

 A títol informatiu, ja saben les dates de l’Acampada 
Internacional de la FICC, que aquest any serà a Croàcia 
del 23 de Juny a l’1 de Juliol 2023, els que estigueu 
interessats parleu amb el Club. 
   
Desitgem que els amics caravanistes del Club, que 
es vagi’m jubilant, s’animin a viatjar amb nosaltres, si 
voleu contactar ho podeu fer a través del Club o direc-
tament 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.

DESCOMPTES MATERIAL CÀMPING

VIATGES

RECORDEU QUE PER GUADIR DE QUALSEVOL DESCOMPTE 
CAL PRESENTAR EL CARNET DE SOCI, JUNTAMENT AMB EL 
JUSTIFICANT DEL REBUT ANUAL 2023 .

CARAVANING MARE NOSTRUM, S.L. (Tordera)
10% Descompte en mobiliari i accessoris, així com la reparació 
de caravanes.
No inclou: caravanes, avances i qualsevol tipus de tendes o 
productes en oferta)

AUTOSUMINISTRES MOTOR, S.A. (Gurb)
10% Descompte en accessoris i complements.
No inclou recanvis, ni articles que ja tinguin descompte.

TOT CAMPING CANET (Canet de Mar)
5% Descompte en recanvis i accessoris.
No inclou articles que ja tinguin descompte. 

Halcon Viatges posa al vostre abast unes meravelloses ofertes 
i descomptes en col·laboració amb la UNIÓ CARAVANISTA DE 
CATALUNYA.
Només per ser socis de la UNIÓ podeu beneficiar-vos d’aquest 
col·lectiu, ho podeu fer via online o per telèfon, només heu de 
dir que sou socis de la UNIÓ per gaudir d’un descompte espe-
cial (segons oferta).
Per més informació, podeu trucat a l’atenció de Ruth: 669 191 
150  934 071 144.

OFERTES ACTUALS:

CIRCUITS SENIOR 
TENERIFE 8 dies/7 nits des de 561 €/per persona (abril a set-
embre)
CARNAVAL TENERIFE 8 dies/ 7 nits des de 543 €/per persona (8 
al 15 febrer)
LANZAROTE 8 dies/7 nits des de 531 €/per persona (Març a 
Juny)

UCC 5
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GRAN CANARIA 8 dies/7 nits des de 534 €/per persona (Març a Juny)
COSTA DEL SOL 8 dies/7 nits des de 361 €/per persona (Març a 
Octubre)
COSTA DE CADIS 8 dies/7 nits des de 449 €/per persona (Abril a 
Octubre)
COSTA DE HUELVA 7 dies/6 nits des de 540 €/per persona (Maig 
a Octubre)
SABORS DE GALICIA I FIRA DEL COCIDO 6 dies/5 nits des de 555 
€/per persona (10 febrer)
CARNAVAL DE CADIS 6 dies/5 nits des de 535 €/per persona (15 
febrer)
FIRA D’ABRIL 8 dies/ 7 nits des de 687 €/per persona (24 d’abril)
CANTABRIA I FIRA ANCHOA A SANTOÑA 6 dies/5 nits des de 470 
€/per persona (28 d’abril)
PATIS DE CORDOVA 6 dies/5 nits des de 531 €/per persona (30 
d’abril, 7 i 14 de maig)
FIRA DE LA TONYINA 7 dies/6 nits des de 578 €/per persona (14 
de maig)
FIRA DE XEREZ 6 dies/5 nits des de 470 €/per persona (7 de maig)
FIRA DE SANT MATEO 5 dies/4 nits des de 645 €/per persona (16 
de setembre)

FIRA DEL MARISC 7 dies/6 nits des de 579 €/per persona (8 
d’octubre)

RESTA CIRCUITS
INDIA PONT DEL GANGES Hotels 4* i 5* Pensió completa + visites
Març a Novembre. Des de 1.599 €/per persona
 
LAVANDA, PROVENÇA I AVIGNON Pensió completa + visites. 5 
dies/4 nits
30 juny i 3 de juliol. Des de 970 €/per persona.

CINQUE TERRE, COSTA DE LIGURIA I GENOVA.  Hotels 4* Pensió 
completa.
Maig a Juliol. Des de 1.295 €/per persona
 
TAILÀNDIA. Pensió completa + visites. 9 dies. 19 d’abril, 16 de 
maig, 6 i 20 de juny i 4 de juliol.
Des de 1.959 €/per persona.

CARNAVAL CALELLA. Hotel 3*. 2 dies/1 nit. 25 i 26 de febrer.
 Des de 60,00 €/per persona.

																							AutoSuministres	Motor	
																																	La	fira	permanent	del	caravaning	

	
																								AutoSuministres	Motor	

																																	La	fira	permanent	del	caravaning	

	
	

CÀMPING  ELS SOLANS (Camprodon)
Ctra. Molló Km 13.
Març 155€+T.T.
Abril 185 €+T.T.
Maig 155 €+T.T.
Juny 155 €+T.T.
(inscripció i pagament a UCC; Barcelona)

CÀMPING MOLI DE BOJONS (Sant Sadurní d’Osormort)
Ctra. Vic-Sant Hilari Km.13

Del 01/04 fins 25/06  400,00 €/+T.T. llum 10 Amp
 (Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

CÀMPING OLIANA (Oliana)
Ctra. C-14, Km.142,70
Del Octubre fins Maig
25,00 €/nit,2 persones, electricitat 7,50 €+T.T.
30,00 €/nit,3 persones, electricitat 7,50 €+T.T
35,00 €/nit,4 persones, electricitat 7,50 €+T.T
 (Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

INFORMACIÓ  i OFERTES DE CÀMPINGS
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SECRETARIA
NECROLÒGIQUES                                                                                                  
Hem de lamentar la defunció de la Gemma Poch Flores filla 
del soci núm. 3.616.
Donem el més sentit condol als seus familiars. (A.C.S.)

També hem de lamentar la mort del soci 2.639 Jordi Parrot 
Fontanet. Donem el més sentit condol als seus familiar (A.C.S.

VENDES
Soci 16.44 ven autocaravana HYMER B - 614 CL, de l’ any 

2008 amb 59000 km, amb molts extres, placa solar, alarma, 
doble bateria de servei, panys de seguretat, etc. Sempre 
tancada en garatge, impecable. Preu 46.900 €. T: 636 687 
333 Jordi.

CARNETS FEDERATS                                                                                                     
Oferim la targeta de federats de les nostres seccions  i el 
Carnet Internacional per als NO socis amb un cost de 30€, 
més l’import de la targeta, això no dona dret a fer les activi-

UCC 7

CÀMPING AMPOLLA (L’Ampolla)
Platja Arenal, s/n

Temporada Primavera:
Març 250,00 €/8 nits+T.T.
Abril 450,00 €/12 nits+T.T.
Maig 350,00 €/8 nits+T.T.
Del 03/03 al 28/05  700,00 €/+T.T.
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

CÀMPING INTERPALS (Platja de Pals)
Avgda. Mediterrània, s/n
Del 31/03 fins 9/07
Inclou 4 persones + electricitat 890 €+T.T.

(Caps de setmana, ponts, festius i des de Sant Joan tots 
els dies)
Del 18/08 fins 17/09
Inclou 4 persones + electricitat 570 €+T.T.
(Caps de setmana, ponts)

CÀMPING LA CORONA (Cambrils)
Avgda. Mas Clariana, s/n
Ctra. Molló, KM. 13
Opció A Primavera: 24/03 al 02/07  900,00 €+T.T.
Opció B Primavera: 24/03 al 16/07  1.200,00 €+T.T.
Opció C Estiu: 03/07 al 27/08  2.225,00 €+T.T.
Opció D Tardor: 28/08 al 15/10 600,00 €+T.T.
(inscripció i pagament a UCC; Barcelona

RECORDEU  QUE PER  GUADIR DE  QUALSEVOL 
OFERTA  CAL PRESENTAR EL CARNET DE SOCI, 
JUNTAMENT AMB EL JUSTIFICANT DEL REBUT 
ANUAL 2023.

CÀMPING BEGUR (Begur)
Ctra. d’Esclanyà, 4
Del 1/04 fins 08/06 excepte setmana santa
Oferta 7 nits, temp. Autocaravana+2 pers 126,00 €+T.T.
 7 nits, temp. Caravana+2pers 144,00 €+T.T.
Del 09/06 fins 06/07 excepte setmana santa
Oferta 7 nits, temp. Autocaravana+2 pers 142,00 €+T.T.
 7 nits, temp. Caravana+2pers 164,00 €+T.T.

CÀMPING VIDRÀ (Vidrà)
Camí Santa Bàrbara, s/n

10% descompte.

CÀMPING EL ROBLE  (Valderrobres, Terol)
Ctra. A-231 Km.18
Ponts i Festius 25 €/dia+T.T.
Resta de l’any 20 €/dia+T.T.
Inclou 2 persones i llum. 

CÀMPING COSTA BLANCA (El Campello, Alacant)
c/ Convent, 143
10% descompte 3 nits mínim
Exceptuant Juliol i Agost.
Inclou 2 adults.

connexió elèctrica 6A 24€

 INFORMACIÓ I OFERTES DIRECTAMENT AMB ELS CÀMPINGS

																							AutoSuministres	Motor	
																																	La	fira	permanent	del	caravaning	

	
	



UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA
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METODE D’INSCRIPCIÓ A LES ACAMPADES PRIMAVERA 2023
(EXCEPTE UCC-CCBAGES I UCC-CCTARRAGONA)                                                                                                  

–  Del 1 al 28 de febrer de 2023 podran realitzar les ins-
cripcions els socis que hagin realitzar l’acampada anterior 
amb el grup, i els socis amb accés prioritaris establers a les 
normes i estatuts de la UCC (accés directe a l’acampada).

–  A partir de l’1 de març de 2023, les inscripcions de la 
resta de socis. Les inscripcions a les acampades es realitza-
ran per ordre d’inscripció.  Una vegada exhaurides les pla-
ces de l’acampada aquesta quedarà tancada.

–  El termini de inscripcions de l’acampada Mediterrani 
serà el dia fins 15 de febrer per prioritaris i la resta fins 21 
de febrer.

–  Les demarcacions Bages i Tarragona tenen les seves prò-
pies dades.

–  Per fer la inscripció es pot pagar d’un sol cop o bé en 

dos terminis, el primer al fer la inscripció i l’altra 10 dies 
abans de començar l’acampada, el preus del terminis 
s’indiquen en cada acampada.

–  Tota inscripció a d’anar obligatòriament  amb el compro-
vant de pagament. No s’acceptarà cap inscripció sense el 
justificant.

–   Els socis que vulgui fer un grup a una acampada ho 
hauran d’indicar al fer la inscripció.

–  El socis amb inscripció prioritària que facin la inscripció al 
segon període perden aquest privilegi i tindran la mateixa 
consideració que la resta de socis.

NOTA: Trobareu el link per fer les inscripcions a la nos-
tra web.uccat.com.

Per qualsevol consulta restem a la vostra disposició. 
Telèfon 932 450 500.

tats del club.  Si teniu algun amic interessat que es posi en 
contacte amb nosaltres.

GRIMALDI LINES
La companyia Grimaldi Lines aplica el 20% de descompte 
a les autocaravanes, fins a 9 metres, + un 10% de des-
compte per ser soci, en cabina (excepte taxes), apart de les 
tarifes Superfamily&Friends, actives al moment de la reser-
va, per a la línia Porto Torres – Barcelona, i viceversa, i Bar-
celona – 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 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 consi-

derem 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:, amb el vostre núm. de 
soci i us l’enviarem.

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 €.

AMBITI químic Rose, garrafes de 2 litres, al preu de 7 €.

Clauers UCC              1€
Polos vermells UCC 12€
Fulards UCC               6€










