NÚCLEO MUSEOLÓGICO DO MAR /
POSTO DE TURISMO DE BUARCOS
O Núcleo Museológico do Mar e o Posto de
Turismo de Buarcos reabrem a 18 de maio de
2020 e vão manter o seu horário normal de
funcionamento:

Segunda a sexta feira,
das 9h às 13h e das 14h às 17h

• O número de visitantes, individuais ou em grupo, não pode
ser superior a 5 pessoas

Normas
para atendimento
no Posto
de Turismo

• Os visitantes deverão aguardar e acompanhar sempre o
técnico responsável pela visita

• É obrigatório o uso de máscara facial ou
viseira

• É obrigatório o uso máscara facial ou viseira

• É obrigatória a desinfeção das mãos com
produto adequado colocado à entrada do
posto de turismo

Para que todos os visitantes possam usufruir de uma
visita em segurança ao Núcleo Museológico do Mar,
foram preparadas algumas normas conforme
orientações da DGS:

• É obrigatória a desinfeção das mãos com produto
adequado colocado à entrada do edifício
• Deve ser respeitada uma distância de segurança entre
visitantes e entre os visitantes e o técnico responsável pela
visita
• Não ultrapassar as linhas delimitadoras que se encontrem
colocadas no pavimento
• É obrigatória a marcação prévia das visitas de grupo,
devendo o Núcleo ser informado antecipadamente das
caraterísticas dos visitantes
• Não se procederá à venda de quaisquer livros editados
pelo Município e outro material promocional por tempo
indeterminado
• Reservado o direito de admissão a quem não cumprir com
as normas de segurança

Boa visita!

• Tem que ser respeitada a linha
delimitadora do balcão de atendimento
• O posto de turismo dispõe única e
exclusivamente de mapas da cidade para
entrega gratuita
• Reservado o direito de admissão a quem
não cumprir com as normas de segurança

Boa estadia na Figueira da Foz!

