
Després de l’esforç, la recompensa:

tres estrellas campings

Descripció de les mesures adoptades en els 
nostres càmpings contra el COVID-19



Mesures adoptades a la Recepció

• Limitem l’accés de les persones a la recepció per mantenir les distàncies 

de seguretat

• Facilitem gel desinfectant i limitem el contacte directe mitjançant 

mampares protectores. 

• Facilitarem el check in on-line per a què la seva estada a la recepció sigui 

mínima

• S’aconsella fer qualsevol pagament preferentment amb targeta.

• Les claus es desinfectaran abans de lliurar-se en una bossa

• Es lliurarà document informatiu sobre la prevenció de contagi per Covid-19 

i les mesures a prendre

• Es obligatori portar mascareta en el conjunt de les nostres instal·lacions i 

durant la durada de la seva estada. 

a 



Mesures adoptades en els Allotjaments

• Els allotjaments es netejaran després de cada estada amb productes 

desinfectants altament eficaços

• Es realitzarà una neteja específica dels elements manipulables (manetes de 

portes i finestres, aixetes, comandaments de TV i aire condicionat, 

microones, comandaments cuina, taules i cadires ...)

• Previ a l’entrada del client es realitzarà un control per la supervisió de 

neteja.

• En els allotjaments trobarà una bossa blanca en el  pack de benvinguda. Per 

garantir la seguretat del nostre personal, a a seva sortida haurà de dipositar 

la roba de llit en el seu interior. 

• Tindrà a la seva disposició Amenities de bany i, en els allotjaments Premium 

les estovalles de bany.



Mesures adoptades en el Restaurant

• Es compliran estrictament els protocols de seguretat especificats pel govern,

pel que fa aforament i ocupació

• La ocupació màxima per taula i els grups de convivència que poden seure

junts seran els determinats per les autoritats sanitàries.

• El client disposarà de gel desinfectant a l'entrada del restaurant i haurà de

mantenir posada la mascareta fins a la taula.

• En cas de persones fumadores hauran de mantenir, com a mínim 2m. de

distància amb la resta.

• Podrà disposar de qualsevol taula que es trobi preparada, en cas contrari,

haurà d’esperar les indicacions del personal de sala

• Després de cada servei es procedirà a netejar i desinfectar la superfícies

utilitzades (taules, cadires, la barra de bar)

• S'habilitarà un canal per comandes on-line i una carta Takeaway

• El pagament es realitzarà preferentment amb targeta.



Mesures adoptades en els Sanitaris
Comunitaris

• Es compliran estrictament els protocols de seguretat especificats pel

govern, pel que fa aforament i ocupació

• Es obligatori l'ús de les mascaretes per la utilització d’aquesta instal.lació.

• El client disposarà de gel desinfectant per a les mans i productes de

desinfecció per als WC

• S'incrementarà la freqüència de la neteja

• La neteja dels sanitaris es realitzarà amb productes d'alta eficàcia

degudament certificats.

• Es realitzarà una neteja específica d'aquells elements manipulables com

aixetes, manetes, portes, dutxes, inodors...



Mesures adoptades a la Piscina 

• Es compliran els protocols de seguretat especificats per les autoritats

sanitàries pel que fa a l'aforament i l'ocupació.

• Els menors estaran acompanyats d'adults.

• L'equip de socorristes vetllaran per la correcta aplicació de les normes i

podran prendre les corresponents mesures.

• A la piscina i a la zona de solàrium s’haurà de mantenir distància social amb

d’altres persones no integrants del grup de convivència.

• La piscina, seguint instruccions de les autoritats sanitàries es desinfectarà 2

cops al dia.

• Si un client presenta símptomes haurà d'abandonar la instal·lació

• Es recomana el rentat del vestit de bany i la tovallola després de la seva

estada a la piscina.


