
 

 

Covid 19 Bepalingen 
 

Het is met groot genoegen dat wij u binnenkort in ons hotel zullen verwelkomen. 
De gezondheid van onze klanten en medewerkers blijft voor ons een prioriteit. Alle hygienische 
maatregelen worden uiteraard binnen ons hotel toegepast, waarbij u een optimaal comfort en 
kwaliteit van de dienstverlening wordt gegarandeerd. 
 

Om uw verblijf zo goed mogelijk voor te bereiden, staan hieronder onze bepalingen die van 
toepassing zijn: 
 

Restaurant/Bar : 
 Onze bar en restaurant zijn gewoon geopend en zijn ingericht met inachtneming van een 

afstand van 1m50. Het is sterk aanbevolen om een reservering te maken om u een tafel te 
kunnen garanderen. 

  Het aanbod en de kwaliteit van ons ontbijt blijft onveranderd. Geen toegang tot het buffet, 
onze medewerkers bedienen u graag aan tafel. 

 

Wellness/Verzorging : 
 De wellnessruimte is alleen toegankelijk na reservering bij de receptie, er zijn 5 tijdvakken 

per dag beschikbaar met een maximum van 2 uur (van 8.30 uur tot 20.30 uur). 19 € per 
person voor 2 uur. 

 Onze behandelingen en massages in individuele cabines zijn beschikbaar na reservering. 

 

Kamers: 
 Onze kamers worden gedesinfecteerd en de verbruiksartikelen worden na elk gebruik 

vernieuwd. 
  Als u meerdere dagen in het hotel verblijft, vindt de schoonmaak van de kamer door ons 

personeel alleen plaats op aanvraag door de kaart aan de deur van uw kamer te hangen: 
"Maak mijn kamer a.u.b.". 

 Als deze kaart niet wordt getoond, mogen onze medewerkers uw kamer niet betreden. 
 

Algemeen: 
 Het dragen van een masker is niet verplicht voor onze gasten, maar het is wel aan te raden 

als u op reis gaat. 
 Daarentegen, is het dragen van maskers verplicht voor al onze medewerkers, behalve bij de 

receptie, deze is uitgerust met plexiglasramen. 
 Volg de bewegwijzering die in het hotel is geïnstalleerd en houd een afstand van 1,5 m aan 

tussen u, het personeel en andere klanten, met uitzondering van degenen die u vergezellen. 
 Als u symptomen van de ziekte heeft, neem dan geen risico's en vermijd reizen. 

 

Ons hele team kijkt er naar uit om u weer te verwelkomen en blijft tot uw beschikking voor 
verdere informatie! 

 

 

 


