L’abril més familiar

al Baix Llobregat
EL SUPERMES 2018

Requisits empreses
participants
QUINES EMPRESES PODEN PARTICIPAR
Atractius turístics: visites i activitats
(museus, hípiques, teatres, sortides en bici, tallers, visites a cellers...)
Restaurants
Rutes de natura per a famílies: rutes guiades
Allotjaments
Festes i fires del Baix Llobregat
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REQUISITS A COMPLIR
PER PART DELS ATRACTIUS TURÍSTICS:
Visites i activitats
•

Oferir visites i activitats especialment adreçades a les famílies amb un descompte especial pel Supermes.

•

Descompte mínim del 20% sobre la tarifa/preu general.

•

Descompte aplicable mínim els divendres, dissabtes i diumenges del mes d’abril.

•

Descompte aplicable mínim per a dues persones.

•

Accessibilitat per a cotxets (facilitat d’accés per a cotxets).

•

Exhibir l’enganxina identificativa d’aquesta campanya en un lloc visible, a l’entrada de l’establiment o a la recepció.

•

Lliurar als infants el material de marxandatge de la campanya.

REQUISITS A COMPLIR
PER PART DELS RESTAURANTS
•

Oferir una proposta o descompte especialment adreçat a les famílies pel Supermes.

•

Descompte mínim del 15% sobre la carta, i/o sobre menú d’adult i infantil.

•

Descompte aplicable mínim els divendres, dissabtes i diumenges del mes d’abril.

•

Descompte aplicable mínim per a dues persones.

•

Accessibilitat per a cotxets (facilitat d’accés per a cotxets).

•

Existència mínima d’un canviador, a poder ser al bany (en establiments de més
de 50 taules)

•

Existència de plats, i/o menú infantil amb beguda i postres inclosos al preu.
Aquest menú estarà fàcilment visible i publicitat en català i castellà.

•

Existència d’un nombre suficient de cadires adaptades per als infants i de trones.

•

Exhibir l’enganxina identificativa d’aquesta campanya en un lloc visible, a l’entrada de l’establiment o a la recepció.

•

Lliurar als infants el material de marxandatge de la campanya: làmines per pintar, globus i piruletes.

Al web del Supermes s’indicarà als usuaris que per a gaudir de les promocions als
restaurants, caldrà fer reserva prèvia indicant que tenen el descompte del Supermes.
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REQUISITS A COMPLIR
EN LES RUTES DE NATURA PER A FAMÍLIES
•

Rutes guiades per a famílies, fàcils, amb punts d’interès concrets i serveis específics.

•

Descompte mínim del 20% sobre la tarifa general. Descompte aplicable mínim els
divendres, dissabtes i diumenges del mes d’abril.

•

Descompte aplicable mínim per a dues persones.

•

Comoditat del terreny: planer, pistes o corriols sense dificultat, sense forts pendents.

•

Desnivell acumulat: no superior als 400m.

•

Distància del recorregut de màxim 5 km (o 8 Km si té poc desnivell).

•

Punts d’interès per la motivació dels nens/es: camins amb plafons, restes històriques,
àrees d’esbarjo, fonts...

•

En cas que hi hagi una seu: Exhibir l’enganxina identificativa d’aquesta campanya en
un lloc visible, a l’entrada de l’establiment o a la recepció.

•

Lliurar als infants el material de marxandatge de la campanya.

REQUISITS A COMPLIR
PER PART DELS ALLOTJAMENTS
•

Oferir un descompte exclusiu adreçat a les famílies. Descompte o promoció per
habitació i nit durant tot el període de vigència de la campanya.

•

Descompte aplicable mínim els divendres, dissabtes i diumenges del mes d’abril.

•

Descompte aplicable mínim per a dues persones.

•

Inscripció de l’hotel al Registre de Turisme de Catalunya (RTC): Els hotels han d’estar degudament autoritzats per la Direcció General de Turisme (DGT).

•

Proporcionar plànols de la destinació i informació completa i rellevant de la destinació i de les activitats (oferta lúdica, cultural, horaris...) en castellà català i anglès.

•

Oferir la possibilitat d’escalfar biberons mitjançant sistemes específics o alteratius
(microones, cuina, etc.) durant 24h al dia.

•

Disposició de bressols per a nens/es.

•

Disposar d’habitacions adequades per a famílies amb nens/es, tipus comunicades i
quàdruples.

•

Zona de joc dotada de mobiliari, jocs i llibres i contes per a nens/es. Els materials
que s’utilitzen han de ser homologats. Els jocs i joguines per a nens han de ser per a
diferents edats, i els libres i contes en els principals idiomes (castellà, català i anglès).
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•

Exhibir l’enganxina identificativa d’aquesta campanya en un lloc visible, a l’entrada de
l’establiment o a la recepció.

•

Lliurar als infants el material de marxandatge de la campanya.

Si l’allotjament té restaurant, ha de complir els requisits de restaurant descrits en aquest
mateix document.

REQUISITS A COMPLIR
PER PART DE LES FESTES I FIRES DEL BAIX LLOBREGAT
•

Oferir un programa d’activitats adreçat a les famílies

•

Celebració en divendres, dissabte i/o diumenge del mes d’abril.

•

Lliurar als infants el material de marxandatge de la campanya.
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Si compliu o esteu disposats
a complir els requisits feu la
vostra inscripció a
elsupermes.cat/adhesions

