
Benvolguts clients, 

Els donem una calorosa benvinguda i ens complau que hagin decidit prendre unes vacances a 

Aquarius tot i la situació actual. La nostra major preocupació és garantir-los una estada 

relaxant i sense preocupacions. Per tant, hem tractat d'adaptar la nostra infraestructura i 

organització de la millor manera possible perquè tinguin el mínim de restriccions durant la 

seva estada. 

A continuació, l'informem sobre algunes regles bàsiques per a una convivència harmoniosa al 

càmping: 

La regla més important (per majors de 6 anys) és utilitzar una mascareta, a partir de la 

publicació de la resolució SLT/1648/2020 a la via pública, als espais a l'aire lliure i a qualsevol 

espai tancat que es trobi obert al públic, amb independència del manteniment de la distància 

física interpersonal de seguretat.  Segons la normativa, NO és obligatori portar mascareta al 

bungalow o la parcel·la, a la platja, a la piscina, prenent quelcom al bar o restaurant, fent 

esport o qualsevol altra activitat en la qual l’ús de la mascareta es incompatible par la seva 

naturalesa. 

La segona regla bàsica és mantenir la distància de seguretat de 1,5 m. Perquè això sigui el més 

fàcil possible, hem realitzat una sèrie de canvis estructurals i organitzatius per evitar 

innecessàries aglomeracions de persones. Veuran que en el sanitari gran ara tenim entrades 

separades per als WC i l'àrea de les dutxes. A la zona de restauració, també hem separat 

àrees: a partir d'ara, només es pot accedir a el Restaurant per l'entrada davant de la Recepció 

i sortir per la terrassa. Per arribar al "Take-Away" (menjar per emportar) han d'anar a través 

de la sala de ping-pong i sortir també per la terrassa de el Restaurant o tornar per la sala de 

ping-pong. 

Hem col·locat cartells en totes les instal·lacions comunitàries. Preguem respectin aquestes 

recomanacions i evitin aquelles àrees que hagin arribat al límit del seu aforament. No esperi a 

l'interior dels edificis, sinó en les àrees d'espera designades a l'exterior. 

Si voleu protegir-vos encara més, pot fer-ho desinfectant les mans utilitzant un dels 

innombrables dispensadors de gel hidroalcohólic distribuïts per tot el càmping. 

El programa d'animació i la previsió de el temps es poden veure escanejant un codi QR al 

mòbil o tauleta. Igualment, amb l'ordinador portàtil a www.campingaquarius.es 

Els menús de les nostres àrees de restauració es poden accedir escanejant un codi QR al 

telèfon mòbil (vegeu la pàgina posterior). No obstant això, si preferiu una carta tradicional, 

també estan disponibles. 

Les reserves de taula també s'accepten per telèfon: per al Restaurant Aquarius trucant al 

972.550.181 o al Marlin-Beach-Bar al 651.827.388. També podeu fer la vostra comanda de 

menjar per emportar al número de telèfon del Restaurant i recollir-la a l'hora desitjada. 

Al Supermercat podeu obtenir un formulari de comanda de productes per esmorzar, que 

podeu dipositar a la bústia designada abans de les 5:00h de la tarda i. Al matí següent, un 

empleat portarà la comanda a la seva parcel·la o mobilhome. 

Finalment, per raons d'higiene recomanem el pagament sense efectiu. També amb la nostra 

MoneyCard, que es pot comprar o recarregar a la Recepció. 

Us desitgem una estada relaxada i sense preocupacions i estem a la vostra disposició en tot 

moment per a preguntes o suggeriments. 

Atentament, Markus Rupp (Director Gerent) 


