
ETS LA NOSTRA PRIORITAT, VOLEM QUE ET TROBIS COM A CASA 

 

A l’Hotel Turin, el client i els nostres treballadors han estat sempre la nostra prioritat i 
per aquest motiu, ara més que mai, estem extremant totes les mesures de seguretat e 
higiene a les nostres instal.lacions, perque viatjar segueixi sent una experiència segura.  

El nostre compromís amb la neteja i la desinfecció 
 

La higiene, la neteja i la desinfecció són una de les nostres prioritats, amb aquest 
objectiu implementem mesures addicionals per garantir la seguretat dels nostres clients  
i treballadors 

Habitacions – el confort de sempre amb la màxima seguretat 
 

1. Apliquem els protocols de neteja i desinfecció per netejar les habitacions, 
especialment les superfícies i els objectes de contacte freqüent ( aixetes, 
interruptors, poms de les portes i finestres, penjadors, etc.)  

2. S’han reduit els textils de les habitacions i les amenities ( disponibles a recepció 
) 

3. Totes les claus/targetes de les habitacions es desinfecten després del seu ús  
4. es maximitza la ventilació durant el procés de neteja de les habitacions 
5. Els serveis de neteja i manteniment es realitaran quan el client es trobi fora de 

l’habitació 
6. El material textil  es renta a 60º 
7. Les mantes estan ddegudament protegides  

 
Zones comuns – la nostra experiència de sempre  
 

1. Els clients disposaran de gel hidroalcohòlic en les zones comuns de recepció i 
en la sala d’esmorzars 

2. Hem augmentat la freqüència de la neteja i la desinfecció dels espais públics, en 
concret, la recepció, els ascensors i els botons, els poms de les portes, els 
dispensadors, les consignes, etc. 

3. Hem reduït l’aforament en la sala d’esmorzars per evitar aglomeracions fent ús 
de torns en cas de ser necessari, que seran triats en el check-in 

4. L’esmorzar és un buffet parcialment assistit pel nostre personal 
5. S’estableix una distància mínima de 2 m entre taules en la sala d’esmorzars i de 

1,5 m a la terrassa 
6. S’adapta l’aforament màxim dels ascensors a 2 persones o a una unitat  familiar 
7. Retirada temporal del mobiliari que no permeti el compliment de les distàncies 

mínimes 
8. Mampares protectores en la zona de recepció i senyalització en el sól per garantir 

el compliment de la distància de seguretat 
9. Els clients que ho solicitin tenen a la seva disposició mascaretes higièniques en 

la recepció 



10. Rentat a màquina de tots els utensilis de cristalleria i vaixella a altes 
temperatures. 
 

El nostre compromís amb la seguretat 
 
Algunes de les mesures implementades són les següents: 
: 

1. Es disposa de marcadors de distància per evitar aglomeracions en les zones 
més concorregudes i assegurar la distància mínima de seguretat. 

2. Es fomenta el pagament amb targeta 
3. Es disposa d’un protocol d’actuació  en cas de que algun treballador o client 

mostri símptomes compatibles amb el Covid-19. 
 

 
Política de cancelació gratuita: més flexibles que mai 
Totes les nostres tarifes, excepte les no reembolsables,disposen d’una política de 
cancelació i modificació flexible, poguent-se cancel.lar o modificar fins a 48 h abans de 
l’arribada per tal d’efectuar les seves reserves amb tota tranquil·litat i sense compromís. 


