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À R E A DE PAR T IC I PAC I Ó
Et recordem les nostres activitats

APARTAMENTS GANDUXER
Estada curta o llarga en un entorn
tranquil i familiar

15%

descompte

www.apartamentosganduxer.com

A DU LT S

Alemany
Anglès
• Balls de saló i parelles
• Català
• Cinema
• Conferències culturals
• Conferències sanitàries
• Corals
• Documentals
• Francès
• Gimnàstica
• Grup de fotografia
• Grup de muntanya
• Informàtica i app’s
• Ioga
• Jocs de taula
• Òpera
• Pilates
• Taitxí
• Taller d’intel·ligència
emocional
• Taller de ganxet i costura
creativa
• Taller de memòria
• Teatre
• Tècniques d’estampació
• Tennis de taula
• Visites culturals

N E N S I J OV E S

Casal dels dissabtes
Corals
• Excursions familiars
• Karate
• Repàs d’ESO
• Taller de teatre
• Tennis de taula

•

•

•

•

Descompte especial del 15%. Per consultar tarifes i disponibilitat, contacteu per
telèfon al 923 402 175 o a l’email info@apartamentosganduxer.com, fent referència
a aquesta oferta.

ARAM INTERIORS
Reformes integrals amb la
millor qualitat

Electrodomèstic
de regal

www.araminteriors.com

Per la reforma de la cuina, electrodomèstic de regal, segons l’import. Altres avantatges per als socis de SCIAS.

AVANCAR
L’alternativa a la compra
o el lloguer de cotxes

Alta gratuïta i
bonus de 30€

www.avancar.es

Oferta especial amb alta gratuïta durant tres mesos i 30€ en bonus. Condueix per
poder provar el servei. Informació i alta exclusiva a www.avancar.es/scias.

BALNEARI DE CALDES DE BOÍ
Un indret amb un 100%
d’oxigen pur

15%

Descompte

15% de descompte sobre la millor tarifa disponible en allotjament i esmorzar, nits de
diumenge a dijous, i 10% de descompte en cap de setmana. 10% de descompte en serveis del centre termal i programes de tractament. No aplicable durant el mes d’agost.
Ponts i festius, oferta subjecta a disponibilitat. Reserves i informació per telèfon al
973 696 210 o a l’email reservas@caldesdeboi.com indicant el codi CALDESBOI18A.

Un marc atemporal
ideal per desconnectar

Cadena d’hotels urbans de
luxe i disseny

10%

descompte

www.derbyhotels.com

www.caldesdeboi.com

HOTEL BLANCAFORT

DERBY HOTELS COLLECTION

Preus especials i
20% de discompte

10% de descompte sobre la millor tarifa disponible en allotjament i restauració. Per a
més informació, contacteu per telèfon al 933 668 800 o a l’email xsanchis@derbyhotels.com. Totes les reserves s’han de fer via web, accedint-hi mitjançant l’usuari SCIAS
i la contrasenya ECMU0231.

FLOTARIUM
Escapa de la realitat i
descobreix el silenci

20%

descompte

www.flotarium.com

www.hotelblancafort.com

20% de descompte en les sessions de flotació i 10% en bons de 3,5 i 10 sessions.

GHT HOTELS
La Costa Brava a les
teves mans
Allotjament en habitació doble, esmorzar bufet i lliure accés a l’spa termal i piscina
exterior d’aigua termal a 35ºC oberta tot l’any per 99€; oferta no vàlida en nits de
dissabte o vigílies de festius. Per nits de cap de setmana, preu especial de 145€ (IVA
inclòs). 20% de descompte en paquets totes les nits de diumenge a divendres, 10% en
dissabte. Per a més informació i reserves, contacteu per telèfon al 938 619 204.

CATALONIA HOTELS
& RESORTS

5%

descompte

www.ghthotels.com

5%

descompte

Experiències inoblidables en allotjament i restauració
www.cataloniahotels.com

5% de descompte addicional i acumulable al millor preu de la web. L’oferta no serà
d’aplicació durant la setmana de Sant Joan ni entre el primer i el tercer dissabtes
d’agost. Per a més informació, contacteu per telèfon al 973 661 962 o a l’email
central@ghthotels.com.

BURRITO BLANCO
La millor selecció de roba de
llit per a la teva llar

15%

descompte

www.burritoblanco.com

5% de descompte en tots els hotels de la cadena en realitzar la reserva a través de la
web www.hoteles-catalonia.com amb el codi ASC2011_COL5. En cas d’incidència,
contacteu per telèfon al 902 301 078.
15% de descompte sobre tots els productes de la botiga online de Burrito Blanco.

HOTEL ROC BLANC
HOTEL TERMES MONTBRIÓ

Dues opcions, dos oasis de benestar i relax

20%

descompte

SK KAYAK
Vine a viure els parcs naturals
d’una manera diferent

15%

descompte

www.rocblanchotels.com

www.kayakcostabrava.com

20% de descompte de diumenge a divendres i del 10% els dissabtes, ponts, Pasqua i de
Nadal a Reis. A l’Hotel Roc Blanc, en allotjament i esmorzar i programes i serveis a la
carta de l’spa termal, no sobre la tarifa no reemborsable ni sobre els paquets. A l’Hotel Termes de Montbrió, les mateixes condicions i, a més, a l’espai lúdic Aquatònic i a
les ofertes i packs de la web. Reserva esmentant SCIAS i el codi AC1128 directament
a la web o a l’hotel escollit (Roc Blanc: 376 871 400 o hotelrocblanc@rocblanchotels.
com / Termes de Montbrió: 977 814 000 o hoteltermes@rocblanchotels.com).

15% de descompte en excursions en caiac al Cap de Creus i aiguamolls de l’Empordà.
Reserves per telèfon al 627 433 332 o a l’email reserves@skkayak.com.

LE MÉRIDIEN RA BEACH
HOTEL & SPA
Exclusivitat i desconnexió en un hotel 5* únic

10%

descompte

TODO CRUCEROS
Les millors ofertes, consells
i informació sobre creuers

10%

descompte

www.todocruceros.com

www.lemeridienra.cat

10% de descompte, segons companyia naviliera escollida, aplicable sobre el millor
preu disponible i per a qualsevol sortida, inclosos juliol i agost, en qualsevol acomodació. Contacteu per telèfon al 933 020 429 o a l’email reservas@todocruceros.com.
10% de descompte sobre la millor tarifa disponible en habitació, amb reserva directa
a l’hotel. Contacteu per telèfon al 977 694 200 o a l’email reservasra@lemeridien.com

NH HOTEL GROUP
Una cadena d’hotels sinònim de confort i prestigi

7%

descompte

VALL PARC
El club esportiu més complet

20%

descompte

www.vallparc.com

www.nh-hoteles.es

7% de descompte sobre la millor tarifa disponible. 10% de descompte en bar i restaurant sense necessitat d’estar allotjat a l’hotel, en serveis de carta per dinar o sopar.
Reserva d
 ’habitació telefònica a la central (al telèfon 913 984 444) o directament a
cada hotel indicant el codi 2000090332. Descompte en restauració indicant el mateix
codi en la reserva de taula per telèfon o al restaurant de cada hotel. Més informació a
l’email nhcompanies@nh-hotels.com.

20% de descompte en lloguer de pistes de tennis, pàdel i frontó els caps de setmana
(dissabtes i diumenges de 8 a 23 h), prèvia reserva telefònica amb 24h d’antelació.
Quota especial per alta soci abonat sense matrícula d’entrada.

Ofertes vàlides per cada membre soci de la cooperativa SCIAS, no
acumulables a altres ofertes i/o descomptes. Consulteu validesa
i condicions concretes a cada establiment col·laborador.

SCIAS
C. Rita Bonnat, 2-4,
08029 Barcelona
Tel. 934 954 488
Àrea de Participació
C. València, 307-313, 08009 Barcelona
De dilluns a divendres, de 16:00 a 21:30
Dimarts i dijous, de 10:00 a 13:30
Tel. 934 510 000
info@participacio-scias.com
www.scias.com

