
Des de fa més de 30 anys, l’Hotel Indalo Park ha obert les portes per donar una casa durant les 

vacances d’estiu. Més d’1,5 milions de famílies han pogut gaudir de les seves vacances en un 

entorn meravellós al passeig marítim, on tothom pot gaudir del sol, la platja i la sorra, a més de 

la muntanya i la nit de lleure. 

Malgrat tant de temps en el sector, cada any ens renovem, millorem les nostres instal·lacions, 

reformem els nostres espais i adaptem l’hotel a les noves necessitats dels nostres clients; i per 

tot això, els nervis són inevitables quan preparem l’obertura de l’hotel per donar la benvinguda 

als nostres clients un nou any ... Aquesta sensació és com la del primer dia! 

Aquest any ha estat atípic per a tothom. Vam veure com arribaven les notícies i es prenien 

mesures mai abans vistes. Al mateix temps, hem estudiat de prop com adaptar-nos a les mesures 

adoptades per les organitzacions oficials per continuar permetent als nostres convidats gaudir 

d’un entorn segur.  

Posant sempre per davant la seguretat dels nostres convidats i treballadors, hem adaptat nous 

processos d’higiene, desinfecció i protocols per garantir el compliment d’aquestes mesures de 

seguretat. D’aquesta manera, hem continuat millorant, com sempre ho haviem fet, certificant-

nos sota el “Certificat de turisme segur”, seguint els estàndards de l’Institut Espanyol de Qualitat 

Turística i garantint així una estada més segura. 

Malauradament, en aquesta notícia hi ha un però ... aquest serà el primer any que l’Hotel Indalo 

Park no obrirà les portes en més de 30 anys oferint un lloc per a les vostres vacances d’estiu. 

No ha estat una decisió fàcil, ja que molts es veuen afectats per aquesta pandèmia, però 

donades les circumstàncies actuals, les recomanacions nacionals de salut, les recomanacions 

dels països emissors de turistes, les sol·licituds de quarantena i el tancament de les fronteres, 

provoquen una gran incertesa que no ens permet reprendre la nostra activitat amb garantia per 

poder oferir el servei al que estan i estem acostumats a oferir. 

Continuarem treballant per un turisme de qualitat i familiar que rebrem amb el nostre màxim 

amor el 2021. 

Us desitgem molta força i salut en aquests moments difícils. 
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