Hostería del Huerna
(Astúries)

Oci i

Establiments
participats per CCOO

• Situada a Riospaso (Concejo
de Lena), la Vall del Huerna.
Al peu de Peña Ubiña (2.417
m) envoltada de frondosos
boscos. Accés des de Madrid
per l’A-6 fins a Benavente i
N-630 fins a Campomanes i
per ctra. local en direcció al
port de Cubilla fins al poble.
• Disposa de 38 habitacions
dobles, 8 d’aquestes amb possibilitat de llit supletori, totes
amb bany, TV i calefacció.
• Disposa de restaurant, cafeteria, sala d’estar, zona de jocs
infantils i pàrquing. La seua situació la fa ideal com a base
per a visitar ciutats com ara Oviedo, Gijón etc., realitzar
excursions a les seues platges o parcs naturals, així com fer
senderisme, cicloturisme, muntanyisme...
• 15% de descompte a l’afiliació. Ofertes especials cap de
setmana i temporada baixa.
• Informació i reserves: 915 270 229
Fax 915 304 185 - reservas@hosteriadelhuerna.es
www.hosteriadelhuerna.es

El Teularet (València)

Morillo de Tou. Ainsa (Osca)

• Situat a la Serra d’Enguera, a la ctra. Moixent-Navalon, km
11. A 20 km de Xàtiva; a 90 km de València per l’autovia València-Albacete. Primer centre d’ecoturisme del País Valencià.
• Disposa de 70 parcel·les de 90 m2 amb llum i aigua.
Proveïment energètic per energia solar, fotovoltaica i eòlica,
aigua calenta per energia solar.
Allotjament turístic, alberg/cabanyes, bar, restaurant, sales de
joc, pistes esportives i instal·lacions enjardinades. Activitats
mediambientals i turístiques.
• 10% de descompte per a l’afiliació en l’allotjament.
• Informació i reserves al mateix càmping:
tel. 962 253 024 - Fax 962 253 042
teularet@teularet.com - www.teularet.com

• Situat junt al pantà de Mediano, al Pirineu Central Aragonés, a 4 km d’Ainsa, Morillo de Tou és un lloc ideal per a les
persones amants del senderisme i de les activitats d’aventura.
Es troba en el punt intermedi d’accés als valls del Parc Nacional d’Ordesa i Mont Perdut. Resulten interessants les rutes
del romànic aragonés, les poblacions típiques dels Pirineus
i la xarxa completa de museus tradicionals distribuïts per la
comarca.
• Descompte del 14% en l’allotjament per a l’afiliació. Ofertes
especials de cap de setmana en temporada baixa.
• Informació i reserves: 976 200 496 - 974 500 793
info@morillodetou.com - www.morillodetou.com

temps lliure

2012

VTF VACANCES TURISME FAMILIAR
CCOO manté un acord amb VTF, una de les
associacions de turisme més importants a França,
que permet als nostres afiliats i afiliades optar a
una quarantena de residències (mar, camp, muntanya) al llarg de tot l’any a França, en les mateixes
condicions que els seus propis socis.
VTF et comenta…Vacances al llarg de l’any per a
l’esquí, la primavera, l’estiu i la tardor amb club
infantils (segons dates). Restauració i allotjaments
adaptats. Estades en pensió completa, mitja pensió
o lloguer en solament allotjament. Activitats i
animacions gratuïtes durant certs períodes.
Informació i reserva
(atenció en espanyol): 902 180 785
Horari d’atenció: de dilluns a divendres:
de 9.30h a 12.30h i de 13.30h a 17.30h
www.vtf-vacances.com/home_es.asp
vtfthionville@vtf-vacances.com

Destinacions hivern 2011/2012
19 estacions d’esquí:
Alps Nord: Chamonix, Combloux, La lagne
Montalbert, Doucy Valmorel, Arechês Beaufort,
Valmeinier (*), Courchevel (*)
Alps Sud: Montgenèvre, Praloup, Le Sauze,
Arvieux, Savines le Lac, Allos, Alpe d´Huez.
Pirineus: Val Louron, Cauteretets.
Jura: Métabief.
Auvèrnia: St. Sauves.
Alsàcia/Vosges: Soultzeren.
5 residències obertes a l’hivern amb preus atractius:
Biarritz, St. Cast, Pornichet, Ste. Maxime, Villenueve i
Céreste.
(*) Aquestes dues residències són associades, poden
ser utilitzades pels afiliats i afiliades a CCOO, però no hi
tenim descomptes.
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Residències
de temps lliure
(Acord de reserva de places per a l’afiliació a CCOO subjectes a sorteig)
Observacions:
• Els preus i tipus d’habitacions corresponen a l’any 2011 i estan sotmesos a modificacions pel
Govern autònom on es trobe cada residència.
• El sindicat solament disposa de places en els mesos de juliol, agost i, en la majoria d’aquestes,
fins a l’11 de setembre. Fora d’aquests mesos, les sol·licituds s’enviaran directament a les
residències.
• Les sol·licituds i les normes per a cada residència estan en “Serveis i avantatges per a
l’afiliació” en www.pv.ccoo.es
• Lliurament de sol·licituds per CCOO fins al 2 de març a les seus del sindicat.

Panxon (Pontevedra)

MAR

• En primera línia de platja de Patos a Panxon-Nigran.
• Sales d’estar, TV, parc infantil, aparcament,
menjador-autoservei, cafeteria.
• 2, 3 i 4 places (les habitacions quàdruples, solament
es poden ocupar per 2 adults i 2 menors de 12 anys).
• Torns de 9/10 dies, entre l’1 de juliol i el 10 de setembre.
• Preu adults: 27€, menors de 2 a 12 anys 50% de descompte; menors de 2 anys gratis, si no
utilitzen servei de menjador; famílies nombroses 30% descompte (amb presentació del llibre);
persones amb discapacitat 20-30% de descompte (amb justificació).
• Descomptes no acumulables.

El Puig (València)

MAR

• En primera línia de platja. A 2 km del poble. Accés
des de València, per l’autovia A-7.
• Piscina, aparcament, parc infantil, bugaderia, sala
d’estar, TV, menjador autoservei, aire condicionat. TV i
aire condicionat en totes les habitacions.
• 2, 3 i 4 places.
• Torns de 10 dies, des de l’1 de juliol fins al 10 de setembre.
• Preu adults: 44,16€, menors de 2 a 12 anys 50% de descompte; menors de 2 anys gratis, si no
utilitzen servei de menjador.

Carballiño (Ourense)

MUNTANYA

• Zona de muntanya. Estació Renfe al poble.
• Biblioteca, sala de jocs, bar, menjador (s. a taula) 3
sales de TV, p. infantil, bosc al voltant.
• 2 i 4 places (les habitacions quàdruples, solament es
poden ocupar per 2 persones adultes i 2 menors de 12
anys).
• Torns de 9/10 dies, entre l’1 de juliol i el 10 de setembre.
• Preu adults: 27€, menors de 2 a 12 anys 50% de descompte; menors de 2 anys gratis, si no
utilitzen servei de menjador; famílies nombroses 30% descompte (amb presentació del llibre);
persones amb discapacitat 20-30% de descompte (amb justificació).
• Descomptes no acumulables.

La Casona del Pinar (San Rafael) MUNTANYA
• A 32 km de Segòvia, en ple pinar de la serra de
Guadarrama.
• Piscina, parc infantil, bàsquet, cafeteria, TV.
• 2, 3 i 4 places.
• Torns de 10 dies entre l’1 de juliol fins al 31 d’agost.
• Preu persones adultes: 43,47€, menors de 2 a 12
anys 26,08€. Preus setembre: 30,86 €, menors de 2 a
12 anys 18,51€, majors de 60 anys 26,24€.

Orihuela del Tremedal (Terol)

MUNTANYA

• Als Monts Universals, a 1.650 m d’altitud, a 70 km de
Terol i a 36 km de Santa Eulalia.
• Piscina al poble, sales, menjador, TV, autobús des de
Terol i Santa Eulalia.
• 2 i 3 places.
• Sense torns establerts.
• Preu persones adultes: 42,12€, menors de 2 a 12 anys 50% de descompte; menors de 2 anys
gratis, si no utilitzen servei de menjador; famílies nombroses 10% descompte (amb presentació
del llibre); 20% de descompte persones amb discapacitat > del 65%, i a persones jubilades (amb
justificació).
• Descomptes no acumulables entre si.
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Resta de
residències
Situació, característiques,
condicions i impresos de sol·licitud en
“Serveis i avantatges per a l’afiliació” en
www.pv.ccoo.es

Observacions:
En aquestes residències el sindicat no
disposa de places, la sol•licitud l’enviarà
l’afiliació personalment a:
• Per a les residències andaluses s’envien
en temporada alta a la Junta d’Andalusia
i en la resta de l’any a les mateixes
residències.
• Per a Navacerrada s’envien sempre a la
residència.
Aguadulce (Almeria)
En primera línia de platja. A 8 km
d’Almeria.
La Línea (Cadis)
En primera línia de platja i a 1,5
km de la població.
Marbella (Màlaga)
Xalets en primera línia de platja.
Pradollano (Granada)
A Sierra Nevada, a 30 km de Granada. Zones d’interés turístic pels
voltants.
Punta Umbría (Huelva)
A 1,8 km de la platja. Zona de
pinars.
SILES (Jaén)
A l’interior d’Andalusia, al parc natural de la serra de Cazorla, Segura
i las Villas.
Navacerrada (Madrid)
Situada al Port de Navacerrada en
plena serra de Guadarrama.
Continuen tancades per obres: Cadis,
Perlora (Astúries), Plenzia (Biscaia)
i Sant Joan (Alacant).
Més informació, lliurament i recepció
de sol·licituds a la vostra federació o
unió intercomarcal, i al departament
de temps lliure de CCOO PV:
Plaça Nàpols i Sicília, 5-3a planta
46003 València
Tel. 963 882 100 ext. 72421
Horari d’atenció: de dilluns a
dijous, de 16 a 19 hores.

oci i temps lliure
Residencial Al-Andalus (Apartaments)

Tarifa especial a l’afiliació
Alcossebre (Castelló): Tel. 963 529 697 • 659 030 303
www.gslplayas.com

Terrerola (Cases rurals Valls del nord d’Alacant, SCV)

Albergs,
apartaments
i cases rurals
Albergue de Montaña Camarena

15% descompte a l’afiliació
No vàlid per a ofertes especials
Camarena de la Sierra (Teruel) c/ Molino, s/n • Tel. 978 786 017
Reserves: 963 274 160 • 963 463 426 • joyasrurales@joyasrurales.com
www.joyasrurales.com • www.alberguecamarena.com

Bonalba - Golf Resort & Spa - Apartaments

Oferta especial a l’afiliació
Mutxamel (Alacant): c/ Vespre, local 6-bis
Tel. 965 955 955 –ext. 3 • www.golfbonalba.com

Cabañas Montes Universales

15% descompte a l’afiliació
No vàlid per a ofertes especials
Orihuela del Tremedal (Teruel): Camino el Vallejuelo, 26
Reservas: Tel. 963 274160 • 963 463 426 • joyasrurales@joyasrurales.com
www.joyasrurales.com • www.cabañasmontesuniversales.com

Casa rural “Barranc de Malafí”

10-15% descompte a l’afiliació
Tollos (Alacant): c/ Sant Antoni, 2 • Tel. 630 570 116
barrancdemalafi@hotmail.com • www.barrancdemalafi.worpress.com

Casa rural i posada “La Casona-Fuente del Barrio”

10% descompte a l’afiliació (veure tarifes i ofertes en la seua web)
Chera (València): c/ Piscina, 4 • Tel. 605 828 067
www.casonafuentedelbarrio.es

Casa rural “Norte 5”

10-15% descompte a l’afiliació
La Copa de Bullas (Múrcia): c/ Norte, 5
Tel. 968 651 163 • 667 849 155 • www.norte5.galeon.com

Cases de Morella

5-20% descompte a l’afiliació
Morella (Castelló): plaça Sant Miquel, 3
Tel. 964 173 117 • www.casesdemorella.com
Informació turística: www.morella.es

Casa rural Merche

15% descompte a l’afiliació
No vàlid per a ofertes especials
Fuentes de Rubielos (Teruel): Reservas Tel. 963 274160 • 963 463 426
joyasrurales@joyasrurales.com
www.joyasrurales.com/alojamientos/teruel/casa-merche.asp
La Canal Rural - Apartaments
20% descompte a l’afiliació
Cortes d’Arenós (Castelló): c/ Canal, 2
Tel./fax 902 885 463 • www.lacanalrural.com
Contacte i sol•licitud de pressupostos reservas@lacanalrural.com
La Trinquetera (Cases rurals l’Orxa)
10% descompte a l’afiliació
Alacant: c/ Brasil, 18-4t-A
Tel. 655 884 246 • www.casarurallatrinquetera.es
La Tardor de Dénia - Bungalow
10% TA, 15% TB de descompte a l’afiliació
Dénia (Alacant): c/ Llac de Sant Martí, 20 -J. Urb. Las Ranas, 107
Ctra. de les Marines, Km.7 • Tel. 675 726 409 • 963 918 233
gregori.vicent@gmail.com • www.latardordenia.wordpress.com

10% descompte (excepte vacances, Nadal i Pasqua) i 15% descompte per
a reserves de dilluns a dijous o estances de 5 o més dies
Alpatrol-Vall de la Gallinera (Alacant): Carretera, 3 • Tel. 618 399 400
www.terrerola.com

Balnearis
Balneari de Chulilla

15% descompte i ofertes puntuals per a l’afiliació
Chulilla (València): c/ Afuera s/n • Tel. 961 657 013
www.balneariodechulilla.com

Balneari de Montanejos

15% descompte i ofertes puntuals per a l’afiliació
Montanejos (Castelló): Carretera de Tales, s/n • Tel. 964 131 275

Càmpings
Càmping Serranía, SL

15% descompte a l’afiliació
Poyatos (Conca): Paratge La Tejera (zona muntanyenca)
Tel. 969 314 000 • 665 842 801 • www.campingserrania.com

Hostaleries,
Hotels i Hostals
Complex hostaler RONDA, SL
Preu especial a l’afiliació
Puig (València): c/ Músic Ribelles, 15 • Tel. 961 471 228
hotel_ronda@hotmail.com • www.hotelronda.es

Gran Hotel Sol y Mar ****
Descomptes a l’afiliació: 5% en el preu de la habitació i règim elegit
10% en altres serveis
Calp (Alacant): Benidorm, 3 • Tel. 965 87 50 55
reservas@granhotelsolymar.com
www.granhotelsolymar.com

Hostal Alberg “Casa Notario”
10 % descompte a l’afiliació
Asín de Broto (Osca): Tel. 974 337 209 • 689 099 170
www.casanotario.com

Hotel la Tinença
15% descompte a l’afiliació. No vàlid per a ofertes especials
Pobla de Benifassà (Castelló): c/ Major, 50 • Tel. 977 729 044
Informació i reserves: Tel. 963 46 34 26 • 963 274 160
joyasrurales@joyasrurales.com • www.joyasrurales.com

Hotel Palau del Osset
15% descompte a l’afiliació. No vàlid per a ofertes especials
Forcall (Castelló): c/ Major, 16 • Informació i reserves: Tel. 963 46 34 26
963 274 160 • joyasrurales@joyasrurales.com • www.joyasrurales.com

Hotel Rey Don Jaime
20% de descompte a l’afiliació
Morella (Castelló): c/ Juan Giner, 6 • Tel. 964 160 911
www.reydonjaimemorella.com

Olympia Hotel, Events & Spa
10% de descompte a l’afiliació sobre qualsevol tarifa/ofereix publicada
5% en events
Alboraia (València): c/ Mestre Serrano, 3 i 5 • Tel. 963 033 392
Fax 963 033 393 • reservas@olympiagrupo.com • www.olympiagrupo.com

Selectum - Hoteles
Descompte i ofertes especials a l’afiliació en www.pv.ccoo.es
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Establiments
concertats

Hotel Bersoca*** Benicàssim (Castelló)

Preus per a 2012. Normes per a sol·licitar places
i condicions vegeu en la web www.pv.ccoo.es

Montepío i Mutualitat de la Mineria d’Astúries
www.mmma.es

Hoteles Ronda*** El Puig (València)
Músic Julio Ribelles, 15 - Tel. 961 471 228
hotel_ronda@hotmail.com - www.hotelronda.es
• A la població El Puig, a 1,5 km de la platja, a 14 km
de València. Accés per l’autovia A-7.
• Habitacions amb bany, aire condicionat, fil musical, telèfon, TV, restaurant, cafeteria. A 100 m aprox.
poliesportiu municipal amb piscina; els clients disposaran de bons gratuïts. 2, 3 i 4 places.
• Temporada d’estui: de l’1 de juliol al 10 de setembre.
• Es podrà contractar sense mínim de dies d’estada
establit en règim de pensió completa i mitja pensió.
• Preus: pensió completa 40€/dia; mitja pensió 32€/
dia.
• Descompte a menors.
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Gran Avinguda Jaume I, 217 - Tel. 964 301 258
reservas@hotelbersoca.com - www.hotelbersoca.com
• A 300 m de la platja. A 78 km de València.
Accessos per l’A-7 i per la N-340.
• Piscina, aparcament, parc infantil, TV, restaurant
(beguda no inclosa), cafeteria, habitacions amb bany,
terrassa, tel., TV i aire condicionat. 2 i 3 places.
• Torns de 7 dies (de l’1 de juliol al 10 de setembre).
• Preu: juliol 42€; agost 48/46€; juny i setembre 39€.
• Descomptes a menors.

CCOO manté un acord per poder fer ús de les
instal·lacions que gestiona aquesta institució, durant
tot l’any, sempre subjecta a la disponibilitat existent
en el moment de la reserva (*).
• Apartaments a Los Alcázares (Múrcia) amb capacitat
de 3, 4 i 5 persones.
• Apartaments en Roquetas de Mar (Almeria) amb
capacitat per a 3 persones adultes o 2 adultes i 2
menors.
• Balneari de Ledesma (Salamanca).
(*) Per a accedir a aquests és necessari descarregar el model de sol·licitud que trobaràs en www.ccoo.es/servicios, en
la secció Allotjaments-Apartaments, emplenar-la i sol·licitar
que te la segellen en la teua secció sindical o sindicat, per
enviar-la per correu electrònic a servicios@asturias.ccoo.es,
o per correu ordinari a CCOO-Departament de Serveis,
c/ Sta. Teresa 15, 4a - 33005 Oviedo.

