
PAS 1

PAS 2
Emplenem els camps amb (*)

PAS 3

 

Si utilitzes un iPhone, eixirà un missatge d'error de privacitat. Hauràs de donar-li a "Més detalls"
i continuar seleccionant l'enllaç del final de la pàgina.

Àmbit: Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana
Subàmbit: Parc Natural del Penyal d'Ifac
Servici: Ruta Roja.

Triem DNI o Pasaport
Identificació: N.º de DNI / Pasaport / Permís de conduir, etc.
Nom i primer cognom

Emplenem el control de seguretat amb els números
Anem al final de la pàgina y premem

GUIA PER A LA RESERVA

  ¡Important! La reserva és individual, una reserva per persona.

¿Com es reserva?
La reserva de la Ruta Roja (ruta de pujada al Penyal) es online, i per això hauràs
d'accedir al gestor de reserves.



PAS 4

PAS 5

PAS 6

Seleccionem núm. d'entrades: 1
No modificar les dates del rang de selecció. Triarem
el dia en la pàgina següent.
Clic en 

   ¡IMPORTANT!

Seleccionem la data desitjada (sempre que tinga
disponibilitat)
Clic en Seleccionar cita: 

Clic en Confirmar cita (si les dades son correctes):

Clic en               per descarregar la reserva

Una vegada t'has llegit esta guia, ja pots fer la teua reserva: 
POLSA ACÍ

 

GUIA PER A LA RESERVA

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CITA_PREVIA_PARQUES&version=2&idioma=va&login=a&idProcGuc=20328&idCatGuc=PR


GUIA PER A LA RESERVA I RECOMANACIONS
PER A LA VISITA

Al ser una ruta amb trams complicats, és necessari portar calçat de muntanya o similar.
Portar aigua, ja que no existeix cap font al recorregut de la ruta. 
A partir del túnel, no es recomana continuar als menors de 18 anys, a causa de la
perillositat de la senda.
Els gossos han d'anar nugats en tot moment.
Amb pluja o boira, no es recomana continuar a partir del túnel.

Recomanacions

Quantes reserves pot fer una única persona?
Tan sols es podrà fer una única reserva per persona i dia. A més, les reserves són
intransferibles, per la qual cosa la reserva d'una persona no podrà ser utilitzada per altra.

Amb quina antelació s'ha de reservar?
Es recomana reservar amb antelació, però es podran fer reserves telemàtiques per al
mateix dia si hi ha disponibilitat. Com a molt es podrà reservar amb un mes d'antelació.

PREGUNTES FREQÜENTS 

¿A quina hora es pot anar?
Una vegada es té la reserva, es pot accedir eixe dia durant qualsevol hora, llevat de
quan és de nit. Això sí, la reserva la haurem de portar descarregada en el mòbil o impresa
perquè pot ser requerida en qualsevol moment.

¿És necessari reservar durant tot l'any?
Sí, ja que la restricció de 300 persones s'aplica tots els dies de l'any.

¿Els xiquets sense DNI també necessiten reserva?
Sí, qualsevol persona que vaja a caminar per la senda necessitarà reserva. En este cas, al
no tindre DNI, hauran de seleccionar l'opció PASSAPORT i inventar un número en el
camp IDENTIFICACIÓ.


