
RESERVA VISITA AL CASTELL DE SANTA BÀRBARA

Abans d'emplenar aquesta sol.licitud de reserva, cal llegir detingudament les següents INSTRUCCIONS:
1.- El present formulari és l'única via de reserva de visites al Castell de Santa Bàrbara. No s'admetran reserves per altres
mitjans.
2.- S'haurà de complimentar tots els camps d'aquest formulari i envir-lo al correu castillo.santabarbara@alicante.es
amb una anticipació mínima de 48 hores a la realització de la visita.  
3.- L'enviament d'aquest formulari no garanteix la reserva. Rebrà resposta al seu correu.
4.- No s'admetran reserves amb una anticipació superior a 3 mesos. 
5.- Les reserves podran ser revocades per l'Ajuntament d'Alacant per causes de força major o per raons d'interés públic
general, sense dret a cap indemnització.
4.- Els autobusos autoritzats per accedir al Castell són d'una longitud màxima de 15 metres. Els conductors seguiran en
tot moment les directrius i INSTRUCCIONS DE L'AGENT DE LA POLICIA LOCAL.  
5.-  Aquesta  autorització  està  limitada  a  la  càrrega/descàrrega  de  passatgers.  Després  de  baixar  tots  els  visitants,
l'autobús haurà d'abandonar el Castell i tornarà per a la recollida dels visitants després de finalitzar la visita. 

Persona, empresa o organisme sol.licitant (nom, direcció, telèfon de contacte):

Identificació del grup o col.lectiu (col.legi, congrés, grup...) :

Data de la visita (MM/XX/ÑÑÑÑ):                 Hora (ww:xx):

Nombre de persones integrants del grup:           Nombre de monitors/acompanyants: 

Edat aproximada:    Procedència (localitat, país): 

Mode d'accés al Castell (indicar quin):     Ascensor    Carretera

Núm d'autobusos o vehicles: 

Nom i telèfon mòbil de la persona responsable que acompanya el grup:

En el grup existeixen persones amb mobilitat reduïda:      Sí       No
Donar detalls del cas concret:

mailto:castillo.santabarbara@alicante.es

	Campo formateado 6: 
	Campo formateado 2: 
	Campo de fecha 1: 
	Campo num#C3#A9rico 1: 
	Campo num#C3#A9rico 2: 
	Campo formateado 3: 
	Campo formateado 7: 
	Campo de opci#C3#B3n 1: Off
	Campo formateado 4: 
	Campo formateado 5: 
	Campo de opci#C3#B3n 2: Off
	Campo horario 1: 
	Campo formateado 1: 


