05/06/2020

MESURES DE PREVENCIÓ ESPECÍFIQUES PER LES VISITES GUIADES A CALAF
DAVANT LA COVID-19
És obligatori fer RESERVA PRÈVIA per telèfon o correu electrònic, amb un dia d’antelació, per a
realitzar qualsevol de les visites turístiques a Calaf.
Ús obligatori de mascareta per tots els visitants i el/la guia turístic/a.
El/la guia turístic/a mantindrà en tot moment la distància social de 2 metres amb els visitants.
Les visites turístiques que es poden realitzar són*:
*La informació s’anirà actualitzant depenent de la situació amb la COVID-19

CASTELL
-

Aforament màxim 15 persones (poden ser de diferents unitats familiars)

-

Punt de trobada: plaça dels Arbres

-

Recorregut:
Pujada directa fins a l’antic Hospital, grup separat a l’esplanada i explicació. Entrada i
sortida al castell en fila d’una persona o per unitats familiars. Aturada al portal de
Xuriguera i explicació. Acomiadament a la plaça Gran.

-

La porta del castell estarà oberta abans d’iniciar la visita per evitar aglomeracions.

-

Dins del castell, es farà l’explicació al centre i es deixarà temps lliure per visitar els
miradors i estances, sempre respectant la distància de seguretat

-

Per l’escala al mirador, es pujarà d’un en un

-

Distància social de 2 metres entre el/la guia i els grups; i entre grup i grup si aquests són
de diferents unitats familiars.

BOTIGUES ANTIGUES
-

Aforament màxim segons la fase de desescalada (màxim permès en les reunions
familiars i/o d’amics)

-

Punt de trobada: plaça dels Arbres

-

La visita es farà en grups tancats, de la mateixa unitat familiar i/o d’amics

-

La visita es desenvoluparà amb la màxima normalitat possible i s’adaptarà, en cada cas,
depenent del nombre de persones del grup.
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ELS ORÍGENS DE CALAF
-

Aforament màxim 12 persones (poden ser de diferents unitats familiars)

-

Punt de trobada: plaça dels Arbres

-

Aturades:
•

Cal Figuerola (exterior)

•

Cal Matrícules (exterior)

•

Plaça Gran

•

Hospital

•

Portal de Xuriguera

-

Volta per l’exterior del castell, sense aturada. Acomiadament a la plaça Gran.

-

Distància social de 2 metres entre el/la guia i els grups; i entre grup i grup si aquests són
de diferents unitats familiars

PATRIMONI DE CALAF
-

Aforament màxim 12 persones (poden ser de diferents unitats familiars)

-

Punt de trobada: plaça dels Arbres

-

Aturades:
•

Cal Figuerola (exterior)

•

Cal Matrícules (exterior)

•

Plaça Gran

•

Hospital

•

Castell

•

Portal de Xuriguera

-

Acomiadament a la plaça Gran.

-

No es visitarà el campanar per raons de seguretat i responsabilitat.

-

Distància social de 2 metres entre el/la guia i els grups; i entre grup i grup si aquests són
de diferents unitats familiars

ESGLÉSIA
-

Aforament màxim 12 persones (poden ser de diferents unitats familiars)

-

Punt de trobada: plaça dels Arbres
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-

Distància social de 2 metres entre el/la guia i els grups; i entre grup i grup si aquests són
de diferents unitats familiars.

Per a més informació, horaris i preus podeu consultar la pàgina web www.turismecalaf.cat

