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

Setembre de 2020

VACANCES I OCI
GUITART GOLD CENTRAL PARK AQUA RESORT (LLORET DE MAR)
Oferta especial per a l’afiliació de CCOO. Preus per persona i nit en habitació doble, del 
12 al 30 de setembre: Mitja pensió, 30 €; pensió completa, 35 €, i tot inclòs, 45 €.
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3338

BALNEARI VICHY CATALAN (CALDES DE MALAVELLA)
Descompte del 20 % en reserves per allotjament i pensió alimentària escollida 
(allotjament i desdejuni, mitja pensió i pensió completa). 
10 % de descompte en els tractaments contractats al balneari.
Més informació aquí

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

HOSTERÍA DEL HUERNA (ASTÚRIES)
15 % de descompte sobre les tarifes. Descomptes especials per a grups.
Més informació: http://www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=258

PARADORES 
Descompte del 15 % sobre la tarifa Parador vigent en cada moment. Preus per 
habitació doble estàndard. 
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 a 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
Ofertes a apartaments i hotels.
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=11

EUROPA DESTINOS
Agència de viatges en línia especialitzada en el sector hoteler de tot Espanya, Portugal 
i Andorra, de qualsevol categoria. Oferta exclusiva: paquet bàsic 75 € per 7 nits d’hotel 
per a 2 persones. 
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2558

CALDEA ANDORRA CENTRE TERMOLÚDIC (ANDORRA)
15 % sobre els serveis realitzats al Centre Termolúdic i el Centre Wellness INÚU de 
Caldea (excepte restauració i botigues) i adquirits a la web www.caldea.com per mitjà 
del codi descompte. 
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3358

LLOGUER DE VEHÍCLES
HERTZ 
Tarifa exclusiva per a l’afiliació: millor tarifa disponible.
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=418

EUROPCAR 
Del 20 % al 25 % de descompte a la Península, i del 10 % al 15 % per a Canàries i 
Balears.
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=285

AVIS
Tarifa en condicions molt avantatjoses.
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=584

D RÈNTING VEHICLES SEAT
Preus exclusius per a l’afiliació de CCOO. Inclou: manteniment, neumàtics, assegurances 
de vehicles, línia d’atenció al conductor, assistència a la carretera i gestió de multes. 
Preus per 48 mesos, 60.000 km. 
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descomptes.aspx?subcategoria=305

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 

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

CLÍNICA MINIM (CASTELLDEFELS)
Primera visita sense cost i sense compromís per poder realitzar un estudi i preu especial en 
el tractament WHITE. Vegeu-ne més informació a:
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3378

MUBAK - SOM CONFORT (TERRASSA)
Descompte del 5 % en el preu per a l’afiliació de CCOO. Empresa dedicada a la venda de 
mobiliari i decoració per a la llar amb una àmplia exposició de tots els productes.
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3418
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