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TAMARIT BEACH RESORT 
- DESTÍ SEGUR -

La seguretat i la salut dels nostres clients i 

treballadors són d'importància prioritària per a 

Tamarit Beach Resort.

Tamarit Beach Resort està treballant perquè 

puguis gaudir d'unes vacances amb seguretat i 

tranquil·litat!

L’equip de Tamarit està adaptant les nostres 

instal·lacions als protocols de les autoritats 

sanitàries reforçant encara més les mesures 

higienico-sanitàries per garantir-los unes 

vacances amb plena seguretat, relaxació i 

confort.

SAFE & CLEAN



TAMARIT BEACH RESORT 
- DESTÍ SEGUR -

Implantació del protocol de mesures de seguretat 

higienico-sanitàries

Desinfecció i adequació de les instal·lacions

Formació de tot el personal per departaments

Adaptació d'aforaments tant a l'establiment com 

a les zones comunes i restaurants segons les 

directrius de les autoritats

Dispensadors de gels desinfectants en diversos 

punts del resort

Ús d'elements de protecció individual pels 

treballadors a zones comunes en compliment de 

la normativa

COM? SAFE & CLEAN



RESERVA AMB TRANQUIL·LITAT!
Sabem que els plans poden canviar

NOVA POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ amb màxima flexibilitat

Devolució del 95% de l'import pagat per a cancel·lacions efectuades fins 7 dies abans de l'arribada.

NOVES CONDICIONS D'ESTADA

Baixem l'estada mínima a 4 nits en bungalow i en càmping

Necessites modificar les dates de les teves vacances? Sense cap cost i baixa disponibilitat t'ajudarem a 
trobar els dies ideals per a gaudir en Tamarit.

Si no pots viatjar, no pagues! (tancament de fronteres, casos positius de covid en el nucli familiar, obligació
de quarantena); per causa de força major et retornarem el 100% de l'import pagat o et guardem el dipòsit
per a futures reserves.



UNA BENVINGUDA 
ACOLLIDORA I SEGURA

Distància de seguretat amb el recepcionista, però sense 
renunciar a un somriure

Instal·lació de mampares a la recepció

Lliurament de claus i polseres amb tractament de 
desinfecció

Lliurament de normativa vigent sobre mesures higienico-
sanitàries

Check-in online obligatori per a la seva seguretat i 
confort

Sortida exprés per a no perdre ni un minut de les seves 
vacances

Reforcem la nostra atenció personal via telefònica

Cartells i senyalització d'espera amb distància mínima

Aforament limitat. Per efectuar tràmits, permesa, 
l’entrada d'una sola persona per família.

SAFE & CLEAN



ALLOTJAT O ACAMPA  
AMB CONFORT

Allotjar-se en un bungalow o acampar en una parcel·la? 

A Tamarit Beach Resort pots triar l'opció que més t'agradi 

per a gaudir d'unes vacances inigualables.

WE LOVE 
LIVING

WE LOVE 
CAMPING

Neteja i desinfecció 
exhaustiva després de cada 
sortida

Desinfecció del sistema de 
climatització

Rentatge industrialitzat de la 
roba de llit i tovalloles a altes 
temperatures

Lliurament d’edredons i 
complements de llit a petició 
en bossa precintada

Neteja exhaustiva de les 
parcel·les

Desinfecció dels banys 
privats

Major freqüència en 
neteja i desinfecció dels 
sanitaris col·lectius

SAFE & CLEAN



ASSABOREIX
LA GATRONOMIA

Restaurants al costat del mar amb increïbles 

vistes al castell, bars familiars, guinguetes de 

platja, menús al costat de la piscina ...

Amb màxima seguretat!

Aforaments i distàncies ajustades a 
compliment normatiu

Ús de mascareta per part de personal

Dispensadors de gel en accessos i 
sanitaris

Cartells i senyalització d'espera amb 
distància mínima

Noves cartes i menús disponibles on-line
mitjançant codi QR

Nou servei de comanda de menjars on-
line

Els amaniments seran servits en 
monodosis. Estovalles d'un sol ús

SAFE & CLEAN



GAUDEIX DE LES ACTIVITATS A 
L'AIRE LLIURE

SAFE & CLEAN Un resort pensat per a tota la família.

Ple d'activitats durant tot el dia!

S'oferiran desinfectants i tovalloles de paper 
per autoservei

Aforament adaptat segons l’activitat per 
mantenir la distància de seguretat

Noves activitats dissenyades per mantenir la 
distància social

Reserves en línia per a les activitats amb 
l'aforament limitat

Més freqüència de desinfecció d'objectes i 
material utilitzat en les activitats

Separació de màquines de fitness segons 
reglamentació vigent

Ús d'elements de protecció individual pels 
animadors segons normativa



PISCINA

Platja o piscina, tu decideixes.

Totes dues són a pocs minuts del teu allotjament ideal

Desinfecció de gandules, zones comunes i 
tobogans segons normativa

Major freqüència en neteja i desinfecció dels 
sanitaris col·lectius

Adaptació d'instal·lacions i control d'aforament 
segons la normativa vigent

Cartelleria i senyalització per mantenir-lo informat 
de la qualitat de l'aigua i altres circumstàncies del 
seu interès

Adaptarem les activitats per mantenir la distància 
de seguretat

SAFE & CLEAN



PLATJA DE TAMARIT PLATJA DEL BOSC DE LA MARQUESA

CALA JOVERA
Tamarit Beach Resort es troba en un dels paratges 

naturals més bonics de la Costa Daurada, al costat de la 

desembocadura del riu Gaià, un entorn únic i inigualable.

Meravelloses platges, rutes a peu o en bici per a 

descobrir petits grans tresors.

A més, les platges i cales de la zona de Tamarit i Altafulla 

es distingeixen per no estar massificades, permetent 

agradables passejos a la vora del mar i meravelloses 

rutes en caiac.



VACANCES
INOBLIDABLES I SEGURES

Us esperem a Tamarit Beach Resort!

SAFE & CLEAN


