GUIA PER A LA RESERVA I RECOMANACIONS
PER A LA VISITA
Com es reserva?
La reserva de la Ruta Roja (ruta de pujada al penyal) és on-line, i és obligatori tindre
una reserva per a visitar el Parc Natural del Penyal d'Ifac. Una vegada dins, l'apartat A
compta amb tres desplegables:
Àmbit, on escollirem l'opció "Parcs naturals de la Comunitat Valenciana".
Subàmbit, seleccionant Parc Natural del Penyal d'Ifac.
Servici, on sols existeix una opció, Ruta Roja.

Posteriorment, a l'apartat B, selecciona el tipus de document d'identitat: DNI per a
documents espanyols o PASSAPORT per a qualsevol document d'altre país
(Passaport, ID nacional o carnet de conduir). ATENCIÓ! Si hem triat l'opció PASSAPORT
sols haurem de ficar les nou últimes xifres del nostre document. Introdueix també les
teues dades personals (sols les que tenen asterisc. El camp IDENTIFICACIÓ és el número
de document seleccionat) i el control de seguretat a l'apartat C i polsem en el botó
Validar (botó verd situat a la part inferior dreta).
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Una vegada validat, introdueix el nombre d'entrades en l'apartat de CRITERIS, que
només pot ser 1. Apareix el rang de selecció de dates. Per defecte apareix la "data des de" i
la "data fins a". IMPORTANT! Si la nostra intenció és reservar en els propers deu
dies no haurem de fer res en aquest apartat i ,per tant, es deixa com està i validem. Si,
al contrari, volem reservar per a més enllà dels deu dies següents, haurem de modificar la
"data des de" i apropar-la a la data que hem triat. La "data fins" la deixarem tal qual.
Important: mai poden coincidir la "data des de" i la "data fins a".
Li donem a Validar novament (provablement dos vegades)
El següent pas ja és seleccionar la cita d'entre les disponibles. No existeix una franja horària,
per la qual cosa sols selecciones un dia concret. Una vegada seleccionada polsem el botó
verd de l'esquerra.

El següent pas és per a revisar totes les dades que hem introduït. Si són correctes polsem
una altra vegada el botó verd de l'esquerra.
Una vegada confirmat, amb l'opció "Imprimir", es descarregarà un pdf amb la cita.
IMPORTANT! No s'envia cap document de confirmació al correu electrònic.
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Una vegada has llegit esta guia, ja pots fer la teua reserva:

POLSA ACÍ

PREGUNTES FREQÜENTS
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.
¿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.
Recomanacions
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.

