Gondola Sinaia se redeschide. Reguli de utilizare!
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Serviciile turistice se dereschis din acest weekend la munte, odatÄƒ cu relaxarea restricÈ›iilor.Una dintre acestea este Gondola
Sinaia, care a anunÈ›at programul de funcÈ›ionare È™i ce reguli trebuie respectate.
CITEÈ˜TE È˜I
... Tu È™tiai? Ce reguli trebuie sÄƒ aplice saloanele de frumuseÈ›e din 15 mai
Program
- Gondola Sinaia (Cota 1000-1400) începând cu ora 09:00 pânÄƒ la ora 17:00
- Gondola Carp (1400-2000) începând cu ora 09:30 pânÄƒ la ora 16:30

?Avem emoÈ›ii legate de prevenÈ›ie, rÄƒspândire È™i multiplicare, dar credem cÄƒ paza bunÄƒ trece
primejdia rea, iar muntele în vastitatea lui are câte un locÈ™or frumos pentru fiecare. Prin urmare:
începem programul cu public sâmbÄƒtÄƒ 16 mai È™i vom funcÈ›iona doar în zilele de sâmbÄƒtÄƒ, dumini
luni, pe toatÄƒ durata lunii mai?, au anunÈ›at reprezentanÈ›ii Gondolei Sinaia.

Cei care ajung în Sinaia trebuie sÄƒ respecte câteva mÄƒsuri de siguranÈ›Äƒ

- Purtarea mÄƒÈ™tii este OBLIGATORIE în oraÈ™ul Sinaia, atât în spaÈ›iile închise cât È™i în cele deschise. Prin urmare
folosiÈ›i pe toatÄƒ durata deplasÄƒrii în gondole sau în spaÈ›iile adiacente (peron, spaÈ›ii de îmbarcare, parcare samd);
- În zona de îmbarcare se vor crea culoare de urcare/coborâre pentru separararea traficului. La casierii s-au realizat marcaje
la 2 metri pentru distanÈ›are. VÄƒ rugÄƒm sÄƒ le respectaÈ›i;
- În zona casieriilor au fost instalate dispozitive cu geluri dezinfectante, vÄƒ rugÄƒm sÄƒ le folosiÈ›i;
- De asemenea, în aceastÄƒ perioadÄƒ insistÄƒm pentru plata cu cardul sau folosirea tichetului electronic, un QR Code cu car
puteÈ›i merge direct în porÈ›i. Poate fi achiziÈ›ionat online;
- Îmbarcarea în gondole se va face câte doi (banchete opuse, în diagonalÄƒ) sau în grupurile în care au sosit: de exemplu
familiile sau grupurile de persoane care au venit cu acelaÈ™i autoturism;
- Vom mÄƒsura temperatura cu termometre non-contact È™i ne vom rezerva dreptul de a refuza îmbarcarea în cazul unor val
peste cele normale.

