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Nous descomptes i actualitzacions per a 
afiliats i afiliades de CCOO de Catalunya

Juliol 2020

Saps que tens molts avantatges i descomptes per 
ser afiliat o afiliada a CCOO de Catalunya?
Vols saber-ne més? 
Clica aquí

VACANCES
CENTRE DE VACANCES DE MORILLO DE TOU (OSCA)
14 % sobre les tarifes d’allotjament per a l’afiliació de CCOO. Ofertes especials. 
Més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descomptes.aspx?subcategoria=1402

PARADORES 
Oferta d’estiu 2020 (fins al 21 de setembre). Descompte del 20 % sobre la tarifa 
Parador en allotjament i esmorzar o mitja pensió en tots els establiments, excepte en 
una selecció del mes d’agost. 
Més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descomptes.aspx?subcategoria=1408

B THE TRAVEL BRAND 
Descomptes de fins a un 8 % amb 45 dies d’antelació en les reserves i de fins a un 6 % 
sense anticipació. Consulteu-ne les condicions específiques a: 
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=767

AH VACACIONES 
A Ofertes a apartaments i hotels.Vegeu-ne el detall a: 
www.vacacionesah.com/ofertas-colectivos/

HCC HOTELS 
Cadena d’hotels catalana amb tarifes especials per a l’afiliació de CCOO. 
Més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=1838

CATALONIA HOTELS & RESORTS 
Un 10 % de descompte sobre els preus del web. Consulteu-ne les condicions 
específiques a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=1480

NH HOTELES 
Descompte dinàmic d’entre el 8 % i el 15 % sobre la millor tarifa flexible disponible a 
tots els Hotels nacionals de la cadena. 
Més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=518

HOTEL CASA 1800 GRANADA 
Oferta d’un 15 % sobre la millor tarifa disponible d’allotjament. S’inclou l’esmorzar 
sense cost addicional. 
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3238

HOTEL CASA 1800 SEVILLA 
Oferta d’un 15 % sobre la millor tarifa disponible d’allotjament. S’inclou l’esmorzar 
sense cost addicional. 
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3239

https://www.ccoo.cat/aspnet/descomptes.aspx
http://www.ccoo.cat/aspnet/descomptes.aspx?subcategoria=1402
http://www.ccoo.cat/aspnet/descomptes.aspx?subcategoria=1408
http://www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=767
http://www.vacacionesah.com/ofertas-colectivos/
http://www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=1838
http://www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=1480
http://www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=518
http://www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3238
http://www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3239


Núm. 350 - dimecres, 15 de juliol de 2020

8

UOC (Universitat Oberta de Catalunya)
Descomptes del 10 % al 25 % en diverses propostes formatives. 
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2038

ESTUDIAR

RESTAURACIÓ I OCI
TIMESBURG  
Descompte del 10 % en qualsevol consumició als establiments de l’empresa TIMESBURG 
per a la plantilla de CCOO i per a l’afiliació.
Vegeu-ne més informació a:  www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3078

ILLA FANTASIA (Vilassar de Dalt) 
25 % de descompte tota la temporada (titular + 3 acompanyants). Vegeu-ne el detall a: 
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=1419

AQUADIVER (Platja d’Aro) i WATER WORLD (Lloret de Mar)
Preu amb descompte a les taquilles per 25 € per persona (1 titular + 3 acompanyants). 
Vegeu-ne el detall a: 
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2639 i a
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2638

PORT AVENTURA PARK (Salou)
Descompte de 10 € per entrada. Llegiu-ne detalladament les condicions específiques a:
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=572

POBLE ESPANYOL (Barcelona)
El recinte obrirà de dijous a diumenge i ampliarà les zones de terrasses de bars i 
restaurants, amb un preu especial d’entrada de 5 € per a CCOO. Consulteu-ne les 
condicions específiques a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2598

EUROFITNESS CAN DRAGÓ (Barcelona)
Descompte del 18 % sobre els preus de les quotes individuals de tot el dia. 
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3158

WECLOUT
Venda en línia de roba, sabates i accessoris. Descompte del 10 % en l’adquisició de 
qualsevol dels seus productes. 
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3280

SALUT
TERÀPIA PSICOCORPORAL MONTSERRAT DELGADO (Barcelona) 
Orientada a abordar problemàtiques emocionals i corporals. Descomptes sobre els preus a 
l’afiliació de CCOO. Primera visita gratuïta. Vegeu-ne més informació a: 
https://www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3299 

EL CENTRE - JUSTINO PORTILLO (la Garriga)
20 % de descompte als diferents serveis de teràpia individual: teràpies manuals i 
energètiques, i psicoteràpia de base corporal. 
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=772

CRISTINA HERNANDO (Girona/Olot)
Acupuntura, massatge ki asai, massatge d’esquena amb ventoses i espai de silenci.
Descompte del 15 % sobre els preus per a l’afiliació de CCOO. Vegeu-ne més informació a:
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3218

FISIOLEVEL (Barcelona i Sant Cugat)
Centre de fisioteràpia. Descompte del 7 % al 20 % per a l’afiliació de CCOO. Vegeu-ne 
més informació als enllaços següents: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3178 
(Barcelona) i www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3198 (Sant Cugat).

OSTEOBAIX (Sant Boi de Llobregat)
Descompte per a l’afiliació de CCOO del 20 % sobre els preus. Vegeu-ne més informació a:
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3279

FISIO RECUPERA’T (Reus)
Centre de recuperació de la salut. Descompte del 10 % sobre els preus. Vegeu-ne el detall 
a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3139

FISIOTERÀPIA TARRAGONA
Descompte del 15 % sobre els preus. Osteopatia, acupuntura i fisioteràpia avançada. 
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3138

MÉS QUE FISIO (Mollet del Vallès)
Descompte del 10 % sobre els preus. Fisioteràpia general, esportiva i de la dona, 
osteopatia, podologia clínica i esportiva, nutrició, esport i biomecànica de la carrera i del 
ciclisme. Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3118

CENTRE PODOLÒGIC MORALES SAMITIER (Barcelona)
Descompte del 10 % sobre els preus. Centre de podologia de tradició familiar, pioner a 
incorporar les noves tendències als tractaments. Vegeu-ne més informació a:
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3120

FARMÀCIA AGRAMONTE (Barcelona)
Farmàcia a la plaça de la Llana. Descompte del 5 % sobre els preus en tots els productes 
no regulats com a medicament. 
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3298
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