
VISITES:
• Auriculars. Utilització d’audioguies amb auriculars individuals d’un sol us.

• Entrada. Garantia d’accés sense cues als museus i monuments.

• Aforament. Visita de museus i monuments que disposin d’un control d’aforament

adequat.

• Mascaretes. Us obligatori de mascaretes en tots els recintes tancats i informació

de les mesures especifiques en cada visita

Seguretat COVID-19

Viatjar segurs
La nostra màxima és seguir viatjant assegurant el compliment i efectivitat de les 
mesures sanitàries, en definitiva gaudir de les sortides viatjant segurs

AUTOBUSOS:
• Aforament limitat, mantenint una fila lliure entre passatgers

• Material higiènic. Els autobusos estan equipats amb dispensadors de gel

hidroalcohòlic i material de protecció addicional.

• Neteja i desinfecció. Els autobusos es netegen i desinfecten diàriament.

• Equipatge. Exclusivament el conductor, equipat amb mascareta i guants, serà

l’encarregat de la col·locació de l’equipatge, desinfectat abans de la carrega a la

bodega de l’autobús.

• Accés i seients. L’accés a l’autobús es realitzarà ordenadament per la porta
posterior i el viatgers ocuparan la mateixa plaça durant tot el viatge.

GUIES:
• Informació. Els guies donaran informació de l protocols i normes de seguretat

aplicables durant el viatge.

• Temperatura. Es prendrà la temperatura a tots els viatgers diàriament abans de

pujar a l’autobús.

• Emergències. Suport als viatgers per qualsevol emergència que es pugui

produir

HOTELS I RESTAURANTS:
• Check-in. Aforament controlat en la zona de recepció. Les claus de les

habitacions seran desinfectades abans del seu lliurament.

• Neteja. Dispensadors de gel hidroalcohòlic a casa pis i a les entrades i sortides

• Menjadors. Es prioritzarà l'ús d’estovalles d’un sol us. Es retiraran els elements

decoratius i d’autoservei (tovallons, setrilleres, etc.) i es substituiran per

monodosis a petició dels viatgers. Els serveis de buffet es faran en emplatats

individuals i tapats

• Zones comunes. S'informarà de les mesures implementades i les pautes a

seguir. Ascensors amb reducció de la capacitat.

• Habitacions. Desinfecció diària de les habitacions, interruptors, comandaments,

etc. Garantia de desinfecció de la roba i llençols. Es reduiran els objectes

decoratius i tèxtils.


