ESTADA A L'HOTEL VILAR
RURAL D'ARNES****
La teva seguretat i tranquil litat és
el més important

Vetllem per la seguretat de tots els nostres equips de treball i dels nostres clients per
garantir una estada plàcida, tranquil·la i segura pel seu pas pel nostre Hotel Vilar Rural
d'Arnes.
Apostem per la transformació digital en les diferents seccions i accions que intervenen,
sempre prioritzant l'optimització de recursos.
Desenvolupem i manifestem el potencial de la nostra marca, adaptant el seu core-business a
les noves manifestacions i paradigma que s'esdevinguin
En base a aquests principis implementem mesures de seguretat, higiene i contacte social que
afavoreixen l'apertura del nostre Hotel Vilar Rural en un marc de confiança i seguretat.

ESPAIS DE RESTAURACIÓ
Mantenim el concepte de Bufet en la seva essència i varietat, però amb
l'adequació a la normativa higiènic-sanitària i de distanciament de
seguretat. Es requereix l'ús de mascareta i gel desinfectant a l'accés de
les instal·lacions i guants d'un sol ús en la manipulació d'aliments.
S'amplien els horaris de menjador i s'estableixen torns amb reserva prèvia
de taula, garantint així el flux de servei i evitant cues en els canvis de torn.
Es redueix aforament i taules tant a l'espai de restaurant com de bar, per
adaptar-los a les noves distàncies socials establertes
Disposem de suports específics QR que permeten la consulta digital de la
nostra carta de begudes, per evitar el contacte amb superfícies.

NETEJA I HIGIENE
Reforç diari de desinfecció d'elements de manipulació habitual i
superfícies amb alt contacte/ús (manetes, portes, comandaments,...)
Les zones de mobiliari i espais exteriors es netegen i s'higenitzen
diàriament (bancs, mobiliari, terrassa, papareres, gandules i altre material
de piscina).
Es realitzen controls diaris i regulars de l'estat de l'espai de piscina amb
nivells de qualitat de l'aigua òptims per a garantir un bany segur.
Disposem d'un pla específic de prevenció i manteniment per les zones de
climatització, refrigeració i circuit d'aigües.
Protocol de neteja i recollida de roba de bugaderia durant l'estada i la
sortida de tots els nostres clients, evitant així la contaminació creuada.
Després del servei de neteja d'habitacions es segellen tots els articles d'ús
freqüent com són gots, comandaments a distància o articles d'higiene.
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SEGURETAT I TRANQUIL · LITAT DE L' ESTADA DE TOTS ELS NOSTRES CLIENTS I EQUIPS DE
TREBALL.
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ESPAI PERSONAL
Informació pre-arribada. Abans de la teva arribada et notificarem totes les
mesures adoptades per l'Hotel Vilar Rural d'Arnes i que garantiran la teva
estada.
Sistema de senyalètica. Tots els espais disposen de cartelleria i senyalètica
amb delimitació d'espais i distàncies mínimes de seguretat, així com la
corresponent limitació d'aforament en cada un dels nostres serveis.
Es facilita el registre (check-in) i cobrament (check-out) des del mòbil, per
evitar fer cues a l'espai de recepció.

Guadeix de tots els avantatges de
l'Hotel Vilar Rural d'Arnes

Camí dels Ports s/n
43597 Arnes -Terra Alta
(Tarragona)
Tel. +34 977 435 737
infoarnes@vilarsrurals.com
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