
Dilluns 29, dimarts 30 i dimecres 31 de
març: de 10 a 14h

Dijous 1, divendres 2 i dissabte 3 d’abril:
de 10 a 14h i de 16 a 19h

Diumenge 4 d'abril: de 10 a 14h
Dilluns 5 d'abril: Tancat
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Ús de mascareta per entrar a l’oficina
Renteu-vos les mans abans d’entrar
a l’oficina amb el gel hidroalcohòlic
que trobareu a l’entrada.
Respecteu el vostre torn dins o fora
de l’oficina, amb la distància
recomanada i senyalització que
trobareu.
Espereu a ser atesos
NOMÉS s’atendrà una visita a l’hora
Mantingueu la distància mínima de
2 m (senyalització al terra de l’oficina)

L’oficina NO DISPOSARÀ de fulletons turístics self
service, al vostre servei. Podeu
consultar tota la informació a l’espai web
http://turisme.pallarssobira.cat .
Us podeu descarregar els
fulletons de la web i/o utilitzant els codis QR.
També ens els podeu demanar
per correu electrònic a turisme@pallarssobira.cat

L’ESPAI D’AUTO SERVEI DE FUTLLETONS
de l’oficina, per mesures higièniques, s’ha
eliminat per evitar qualsevol contagi i evitar
acumulació de gent a l’oficina.

- L’ESPAI D’AUDIOVISUALS l’oficina, per
mesures higièniques, estarà tancat per evitar
qualsevol contagi i evitar acumulació de gent
a l’oficina.

- L’ESPAI DE CONNEXIÓ A INTERNET, per
mesures higièniques, estarà tancat per evitar
qualsevol contagi i evitar acumulació de gent
a l’oficina.

Dilluns 29, dimarts 30 i dimecres 31 de març: de 10
a 14h
Dijous 1, divendres 2 i dissabte 3 d’abril: de 10 a 14h
i de 16 a 19h
Diumenge 4 d'abril: de 10 a 14h
Dilluns 5 d'abril: Tancat

Els fulletons que s’entreguen no
podran ser retornats.

Informació mesures

Obligatori  SCAN ME:
WEB                     MAPS

Accés oficina de turisme: 
L’entrada a l’oficina de turisme serà per
la terrassa, accés des de la rampa davant
del cap i/o per la vorera de la N260,
entrada de Sort.


