Zeer geachte gast van Landgoed Duin & Kruidberg,
De maatregelen van de overheid hebben u wellicht ook bereikt. Wij willen u middels deze brief laten
weten welke maatregelen invloed hebben op uw bezoek in de komende weken. Wij zijn blij verheugd u
nog steeds te mogen ontvangen!
Hotel maatregelen
Voor uw verblijf gelden de volgende maatregelen:
-

-

-

U bent meer dan welkom mits u geen symptomen van het Coronavirus heeft.
Wij mogen u voorzien van ontbijt- lunch en diner op uw hotelkamer.
Het diner serveren wij tussen 17:00 – 20:00 in de vorm van take away.
Het voor- en nagerecht kunt u afhalen in de Lobby. Het hoofdgerecht serveren wij tot uw
hotelkamerdeur.
Wij werken dagelijks met een dagmenu. Deze vindt u op uw hotelkamer.
Per 1 december is het dragen van een niet medisch mondmasker verplicht in openbare ruimtes.
Een mondkapje is niet verplicht als mensen een vaste zitplaats hebben. Concreet betekent dit
dat in het mondkapje af mag wanneer u aan tafel plaatsneemt. Wanneer vervolgens wordt
opgestaan om naar het toilet te gaan, moet het mondkapje weer worden gedragen.
(Mondmaskers zijn eventueel te koop bij onze receptie.)
Het hotel is uitsluitend geopend voor hotelgasten wat inhoudt dat u geen gasten zonder
hotelovernachting kunt verwelkomen.
Gebruik zoveel mogelijk het toilet op uw hotelkamer.

Spa & Wellness ’t Princenbosch
Wij bieden dagelijks de mogelijkheid tot Wellnessbehandelingen. U kunt deze reserveren bij onze
receptie of tijdens het maken van uw hotelreservering. De massages en behandelingen zijn op basis
van beschikbaarheid en vinden dagelijks plaats tussen 10:00 en 17:00.
Onze Saunafaciliteiten moeten haar deuren gesloten houden tot minimaal 25 januari 2022.
Het Restaurant
Het ontbijt wordt dagelijks aan de hand van uw ingevulde wensen bereid. Deze kunt u nuttigen op de
hotelkamer.
Algemene maatregelen
De regels van het RIVM blijven van kracht:
-

Blijf thuis bij klachten zoals koorts, neusverkoudheid en hoesten
Houdt 1,5 meter afstand van medewerkers en overige gasten
Was uw handen met water en zeep meerdere malen per dag
Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes
Draag een niet-medisch mondkapje in openbare ruimtes

Wij hopen u in goede gezondheid te ontvangen. Indien u vragen heeft omtrent uw reservering,
schroom niet om contact met ons op te nemen.
Met zeer gastvrije groet,
Het management team van Landgoed Duin & Kruidberg

