Benvolguts/es clients, hem incorporat noves rutines
per poder vetllar per la seguretat de tots.
Volem que gaudiu de la vostra estada entre
nosaltres, sense preocupar-vos de res més que
d'aprofitar al màxim les vostres vacances, que us les
mereixeu!!
Mentre hem estat tancats hem treballat fort,
desinfectant i netejant a fons fins a l'últim racó.
Totes les instal·lacions de l'hotel/càmping estan en
perfecte estat de revista.
Per la vostra seguretat hem implantat el protocol de
neteja fixat per les autoritats sanitàries i l'OMS.

BENVINGUTS/ES A L’HOTEL AIGUACLARA

Esperem que et trobis com a casa teva, però a la
nostra, a Begur
Ens costarà molt, però avui no t’abraçarem, ni et
donarem la mà al donar-te la benvinguda, ni
podrem fer-te un petó a la sortida, però no dubtis
que cuidarem de tu a cada moment (encara que
hagi de ser a una distància d’1,5 metres)

CHECK-IN
Pots fer el Check-in còmodament des de casa teva,
tan sols has d’entrar a l’enllaç que et vam enviar
quan vas reservar, així quan arribis a l’hotel, tan
sols hauràs de signar i no hauràs d’esperar més
temps per a començar a gaudir del nostre hotel.

Tal com arribis podràs desinfectar-te
les mans amb GEL HIDROALCOHÓLIC
Com entraràs en zona neta et preguem
que passis per la catifa desinfectant de
l’entrada.

Abans que res, et prendrem la
temperatura, per la teva
tranquil.litat, esperem que ho
entenguis.

Hi ha una pantalla de metacrilat que ens
separa de vosaltres, no és gaire estètic, ja
ho sabem ☹, però és molt més segur per
tots plegats 😊😊
Tenim MASCARETES pel nostre ús
personal, si no has portat la teva i en
necessites, ens la demanes.
Si necessites informació i mapes de la
zona te la podem passar tota per email o
whatsapp, en format digital.

Els comandaments de la TV i de l’aire
condicionat també estan desinfectats i
dins una bossa hermèticament tancada,
també biodegradable.
Et podràs desinfectar les mans tants cops
com vulguis. Tindràs dispensadors de gel
per tot l’hotel. Només et demanem que
en facis un ús responsable, intentem ser
el més sostenible possible.

NETEJA HABITACIONS
Quan entris a l’habitació notaràs el grau de
desinfecció, les nostres cambreres de pisos,
han rebut formació específica per seguir un
estricte protocol de neteja, utilitzant els
millors productes homologats per les
autoritats sanitàries, que permeten
MANTENIR LES HABITACIONS NETES I
PROTEGIDES DE VIRUS.
Desinfectaran amb molta cura tots els poms,
tiradors, manetes, interruptors,
comandaments, …

Pot ser que tardin una mica més del normal
en netejar la teva habitació, et demanem
paciència.
No et podran oferir un somriure perquè
portaran MASCARETA, però veuràs en els
seus ulls que estan a la teva disposició pel
que necessitis.
Si prefereixes que no entri ningú a la teva
habitació, pots informar-nos o penjar el
cartell que trobaràs a l’habitació.

NETEJA ESPAIS COMUNS
El nostre personal de neteja estarà
constantment repassant les zones i
punts sensibles, poms, tiradors,
manetes, interruptors, baranes,
porta d’entrada.

ESMORZAR
Et rebrem amb un cordial “Bon dia!”, marca de la casa
T’has oblidat de rentar-te les mans? Cap problema,
tenim un dispensador de gel al menjador.
Tu ens dius on vols seure, a dins o a la terrassa,i
nosaltres et preparem la teva taula al moment
Amb la distància que hem deixat entre les taules
estaràs més còmode i segur que mai.

Aquest any seguim tenint el nostre
fabulós bufet a l’hora de l’esmorzar
Hem pensat que per la teva
SEGURETAT I COMODITAT aquest any
ens demanes el que vols i t’ho portem
a la taula.
Això sí, sigues prudent i demana a poc
a poc, preferim servir-te més d’un cop i
que no quedi menjar al plat. Volem ser
el MÉS SOSTENIBLE possible.

ROOM SERVICE
Per un petit suplement et pugem
l’esmorzar a l’habitació.
Consulta a Recepció.

Al marxar, un “Adéu, gaudiu del dia!”
marca de la casa i ens posem a recollir i
netejar tot a fons un altre cop.

RESTAURANT
Si vols gaudir del nostre restaurant, no dubtis en
reservar la teva taula, no volem que et quedis sense.
Aquest any tenim menys capacitat que l’habitual per
la vostra seguretat.
Escull curosament l’horari a què prefereixes sopar,
servirem en dos torns 20.00 h i 22.00 h i no podrem
guardar la teva taula més de 15 minuts. Si veus que
arribes tard o canvies d’idea i al final no vindràs,
avisa’ns si-ús-plau, ens faràs un gran favor.

En entrar, si t’has oblidat, podràs
desinfectar-te les mans, tindràs
dispensadors de GEL
HIDROALCOHÒLIC.
Bon vespre! ¿Com estàs?, així et
rebrem, sense abraçades i donar-te la
mà, però amb una salutació marca de
la casa, com sempre!
Soparàs més segur i còmode que mai,
les taules estan molt espaiades.
Tria la teva taula i la preparem al
moment.

Pots demanar el que prefereixis
menjar des del teu telèfon, amb la
nostra App.
Si ho fas abans d’arribar, et
convidarem a una copa de cava i als
cafès o digestius, i podràs assaborir els
nostres plats amb més tranquil.litat.

En marxar, un “Adéu, gaudiu del dia!”
marca de la casa i ens posem a recollir i
netejar tot a fons un altre cop.

EL QUE NO VEUS I ET VOLEM EXPLICAR 
Quan arribem a treballar, just a l’entrar,
ens prenem la temperatura. Si tenim
febre marxem cap a casa.
A l’entrada, ens desinfectem les mans,
ens posem MASCARETA i ens canvien les
sabates.

En arribar al vestidor em canvio de roba i la
de carrer la guardo a la meva taquilla. En
Acabar cada dia m’emporto la roba a casa i
la rento a 60 ºC.
Mentre treballem guardem sempre la
distància de seguretat amb els companys.

Constantment ens rentem les mans, amb sabó o
amb GEL HIDROALCOHÒLIC. L’empresa ens ha posat
dispensadors de gel per tot l’hotel
En marxar, em torno a canviar de roba i just abans
de sortir em torno a canviar les sabates.
Em desinfecto les mans per últim cop, em poso
guants i mascareta i cap a casa, a descansar.

A LA RECEPCIÓ
Ja m’he canviat de roba, obro la Recepció. El
primer, després d’obrir la porta, em desinfecto
les mans.
Quan arribo torno a desinfectar tot el material
de treball, ordinador, impressora, datàfon,
telèfon, …
Si en algun moment tinc poca feina, aprofito i
repasso poms, manetes, tiradors, interruptors…
Així dono un cop de mà als meus/ves
companys/es de neteja, que aquest any tenen
molta feina.

AL RESTAURANT – LA CUINA
Quan arribem a la cuina ens posem el barret i ens
rentem les mans.
Desinfectem les taules de treball i comencem la
jornada. Tot ha d’estar a punt per a quan tingueu
gana!
Fem tota la miss-en-place i ens preparem perquè tot
surti perfecte i pugueu gaudir de la nostra oferta
gastronòmica.
Quan s’acaba el dia ens felicitem doncs tot ha sortit
molt bé. Abans de marxar escombrem i freguem, i
desinfectem taules de treball, estris i terres.

AL RESTAURANT – LA SALA
Quan arribem, ens rentem les mans, i tornem a
escombrar i freguem el terra amb desinfectant.
Tornem a netejar i desinfectar les taules i cadires.
Quan arribeu i trieu la taula us la preparem al
moment. Més personalitzat i SEGUR, impossible
A cada canvi de torn tornem a desinfectar les taules i
cadires.

En acabar la jornada, escombrem el terra i el freguem
amb desinfectant.
Tornem a repassar poms, manetes, tiradors,
interruptors, …
Tot impecable, tot net com una patena. S’apaguen els
llums, un dia més. Tot a punt perquè demà torneu a
gaudir del nostre restaurant amb la MÀXIMA
SEGURETAT.

PROVEÏDORS
Només treballem amb aquells proveïdors que ens
garanteixen HIGIENE I SEGURETAT.
No poden entrar dins del nostre establiment.
Deixen les mercaderies en una zona desinfectada a
l’entrada, destinada a aquests menesters.
Desinfectem tots els embalatges i guardem tots els
productes al magatzem.
Cada dia el servei d’escombraries municipal recollirà
els embalatges retirats.

