
ALLMÄN INFORMATION OM COVID-19

Hur är det att resa just nu?
Världen börjar öppna upp sig igen och i resebranschen börjar man märka att reslusten är 
stor. Men för att du ska känna dig bekväm med att äntligen genomföra den där efterlängtade 
resan vill vi förbereda dig på vad du kan förvänta dig de närmaste månaderna.

Är det tryggt att resa?
Sublu Tour Portugal gör inga egna bedömningar utan litar till kompetenta myndigheter i 
Sverige och på resmålet. Man har en god uppfattning om hur spridningen begränsas och 
risken anses vara låg om man följer rekommendationerna om social distans, handhygien 
och bär munskydd inomhus på allmän plats. 
UD uppdaterar kontinuerligt avrådan från resor till varje enskilt land. Den senaste 
informationen finner du på deras hemsida www.ud.se 

Vågar jag boka en resa?
Sublu Tour Portugal följer UD’s rekommendationer och gör inte resor till områden som 
bedöms vara riskfyllda.
Har du specifika frågor om en resa du är intresserad av, vänligen kontakta
katarina.sandelin@sublutour.com så hjälper vi gärna.

Det är enkla men effektiva regler om hygien och avstånd som gäller. Kanske att gästfriheten 
är ännu större nu när alla är så glada att se gäster igen!

Bestämmelserna varierar men detta gäller i Portugal för närvarande:
• Social distans med 2 meters avstånd mellan människor (gäller ej familjemedlemmar).
• Munskydd på allmän plats inomhus. Utomhus behövs det inte, bara ifall det är mycket 

trångt och man inte kan hålla avstånd.
• Handdesinficering erbjuds vid alla ingångar.
• Separata in- och utgångar där det är möjligt.
• Personer som är smittade, har haft kontakt med smittade eller har feber får inte röra 

sig fritt.

På flygplatsen
• Avstånd och munskydd.

På flyget
• Avstånd och munskydd.
• Flygbolagen har inte alltid råd att genomföra flygningarna om de lämnar mittplatserna 

tomma. Det betyder dock inte att flyget måste bli fullsatt, då resandet har minskat 
kraftigt.

• Högre standard på desinficering mellan flygningarna.
• Visste du att luften i ett flygplan byts ut helt var 3-4:e minut? COVID-19 är en droppburen 

smitta, inte luftburen.



På bussen
• Avstånd och munskydd.
• Bussarna får inte fyllas helt, bara till 2/3 så att det finns avstånd.
• Samboende får sitta intill varandra.
• Separata in- och utgångar där det är möjligt.
• Transferbussen desinficeras efter varje resa.

På hotellet
• Avstånd och munskydd i allmänutrymmena.
• Handdesinficering erbjuds i entrén och vid ingången till restaurangerna.
• Ytor, hissknappar, dörrhandtag mm desinficeras löpande.
• Rummen städas mycket noggrant.
• Även luftkonditioneringsfiltren rengörs löpande.
• Du kan alltid avböja städning under vistelsen om du inte vill att någon ska komma in.
• De som jobbar på våra hotell mäter temperaturen varje dag på jobbet då de kommer.
• Våra hotell har Clean & Safe och Safe Travel certifikat. 

På restauranger - våra och i allmänhet
• Munskydd behövs inte när du sitter till bords, utan bara när du rör dig i restaurangen.
• Större avstånd mellan borden.
• I många fall ersätts buffé med bordsservering. Så också med vår morgonbuffé där viss 

mat delas ut av personalen.

I butiker
• Avstånd och munskydd.
• Handdesinficering erbjuds vid ingången.
• Visst antal besökare i butikerna.

På stranden, i havet och i poolen
• Samma avstånd som på land.
• Munskydd är obligatoriskt då man rör sig på hotellområdet, t ex från solstol till toa, 

men man behöver inte munskydd då man sitter stilla/ligger på en solstol.
• Mer plats mellan stolar och parasoll.

Sammanfattningsvis
Man kan kanske till och med säga att reseupplevelsen blir lyxigare än innan, med mer 
plats, mer service och mer hygien. Detta är vad som gäller nu och om allt går åt rätt håll 
kommer åtgärderna att lättas. 

Har du fler frågor?
Våra telefontider är måndag-fredag 11:00-14:00, tfn +46 73 769 7886 Du är även välkommen 
att maila oss på katarina.sandelin@sublutour.com 


