CAMPING ALBUFEIRA – REABERTURA – 09 JUNHO 2020

O Camping Albufeira abriu as suas portas aos proprietários de alojamentos instalados no parque, no passado dia 25 de
Maio. Chegou a hora de reabrir as portas aos seus campistas e caravanistas a partir do próximo dia 09 de Junho 2020.
Após autorização para reabertura dos parques de campismo no passado dia 18 Maio 2020, o Camping Albufeira optou por
organizar e programar uma reabertura ponderada e responsável, de forma a acautelar todas as medidas necessárias e
exigidas por lei.
O Camping Albufeira assumiu o compromisso do selo Clean & Safe atribuído pelo Turismo de Portugal e reabre com
novas normas no âmbito da pandemia, que incluem reforço dos procedimentos de higienização e desinfeção dos balneários,
alojamentos, superfícies, equipamentos e áreas comuns, reforço da equipa e ampliação do horário de higienização dos
balneários (07h ás 24h), implementação de Plano de Contingência , novos protocolos internos de procedimentos de
segurança para os colaboradores em cada setor de acordo com recomendações da DGS, medição de temperatura diária dos
funcionários bem como atenção especial a possíveis sintomas; No que diz respeito á receção, o check-in será efetuado apenas
pelo titular da inscrição tendo que se manter os acompanhantes no exterior, limitação do numero de pessoas dentro da
receção , recomendação para que os pagamentos no parque sejam efetuados com cartões contactless ou MBWAY, uso de
máscara em locais fechados, entrada limitada de pessoas em espaços fechados, lotação limitada a 2/3 de ocupação do
parque, distancia mínima entre equipamentos de campismo de 3 metros, aplicação do distanciamento social, proibida a
entrada de visitas e entradas de pessoas que não sejam utentes do parque bem como fornecedores, colocação de
dispensadores de desinfetante na entra/saída de todos os espaços fechados e recinto das piscinas.
Piscinas - As piscinas bem como seu recinto encontram-se encerrados sem abertura prevista uma vez que se encontram
em trabalhos de requalificação e que aguardamos regulamentação para piscinas recreativas bem como recomendações
para utilização das mesmas por parte da Direção Geral de Saúde, que deverá acontecer a qualquer momento. Ao
contrário do habitual, o recinto das piscinas passará a ter lotação e acesso limitado de forma a dar cumprimento às
regras impostas pelas entidades reguladoras.
Parque Infantil- Por considerarmos não nos ser possível dar cumprimento ao controlo e higienização constante do parque
infantil, o mesmo estará encerrado durante esta época balnear.
Alojamentos – implementadas todas as orientações e recomendações por parte da DGS, aquisição de equipamento para
purificação e desinfeção dos alojamentos aquando das saídas, implementação de novas regras, nomeadamente novos
horários check-in e check-out de forma a permitir que todo o processo de higienização e desinfeção seja feito nas melhores
condições e de forma segura.
No que diz respeito á restauração, supermercado e loja de estética e campos de ténis/paddle, serão cumpridas todas as
medidas e regulamentações impostas pelas entidades reguladoras, sendo que, os estabelecimentos mencionados não são
da responsabilidade da administração do Camping Albufeira, por se encontrarem á exploração.
Serviços encerrados á data de hoje: parque infantil, piscinas, bar da piscina, self servisse, pizzeria, bar boteco, bar
sherezade, sala de jogos e quiosque. Informaremos nas redes sociais abertura.
Serviços em funcionamento á data de hoje: receção, supermercado, restaurante e bar, loja estética/cabeleireira,
balneários 2 e 5 e os campos de ténis e paddle.
As medidas preventivas, novas regras e toda a informação necessária estará brevemente disponível no nosso site bem como
redes sociais, para consulta.
Aguardamos os nossos campistas de braço abertos, na espectativa de continuarmos a prestar um serviço de qualidade e
acima de tudo seguro para todos.
Saudações Campistas

