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TORNEM A VIATJAR AMB SEGURETAT
Tots els que som viatgers hem estat molt pendents del moment que es pogués
tornar a viatjar. A Promoviatges ja ho tenim tot a punt per tornar a posar-nos
en marxa.
Hem estudiat rigorosament cada viatge amb els nostres proveïdors, i comprovat
que les mesures preventives de seguretat i higiene vigents es compleixen en tots
els serveis. La nostra prioritat ets tu, i volem que gaudeixis del teu temps de lleure
amb la màxima tranquil·litat.

Quines mesures de seguretat estem establint?
Estem seguint els protocols certificats que s’estan implementant a les
companyies de transport, hotels, restaurants i altres proveïdors de serveis per
validar que s’estan complint correctament tots els estàndards de seguretat, així
com els protocols d’higiene i desinfecció de les seves instal·lacions. Nosaltres,
com a viatgers, ens haurem d’adaptar als nous hàbits que ens permetin a tots
viatjar d’una forma segura, principalment als mitjans de transport.

Com s’organitzaran els viatges en grup?
Un dels canvis més significatius que hem establert des de la nostra agència ha
estat la reducció del nombre de places en els nostres viatges en grup. A més,
tots els desplaçaments en autocar es faran en busos de gran capacitat amb una
distribució de seients que permeti mantenir la distància entre passatgers.
Comprovarem que totes les companyies de transport, allotjaments, restaurants i
visites contractades respectin les mesures d’higiene i seguretat requerides. En
el lloc, els nostres guies acompanyants vetllaran perquè es compleixin en tot
moment.
Per donar facilitats als nostres clients, els viatges en grup, amb tot inclòs i guia
acompanyant seran cancel·lables sense despeses fins a 40 dies abans de la
sortida.
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On puc trobar informació sobre un proveïdor?
Ens trobem en un moment en què les informacions són molt dinàmiques. Des
del 21 de juny ja es pot viatjar per la Unió Europea, però cada país podrà
establir les seves condicions. Si necessites informació actualitzada sobre un
proveïdor concret (companyies aèries, cadenes hoteleres, companyies de
lloguer de cotxes...) pots consultar-la al nostre web de viatges corporatius,
BMC Travel. Hi trobaràs els protocols detallats que està seguint cada
proveïdor, així com les mesures de prevenció i seguretat aplicades en cada
cas.
Consulta informació actualitzada sobre els nostres proveïdors aquí
L’equip de Promoviatges & BMC Travel restem a la teva disposició per resoldre
qualsevol dubte o petició. Posa’t en contacte amb nosaltres trucant al 93 748
43 30 o enviant un email a info@promoviatges.cat Ara i sempre, som al teu
costat per acompanyar-te a descobrir el món.

