Maatregelen vanaf zaterdag 26 juni 2021
Wij willen u via onderstaande brief op de hoogte brengen van onze werkwijze met in achtneming van
de huidige maatregelen.
Allereerst willen wij u bedanken voor het vertrouwen in Landgoed Duin & Kruidberg. Wij nemen u
graag mee op reis door de prachtige historie van het Landhuis, mét de gastvrijheid die u van ons
gewend bent en met inachtneming van de geldende maatregelen.
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 tot 00:00 uur. De keuken is geopend vanaf
12:00 – 22:00 uur.
Gebruik zoveel mogelijk het toilet op uw hotelkamer.

Spa & Wellness ’t Princenbosch
De Spa & Wellness is dagelijks geopend 09.00 – 21.00 uur en op zaterdag tot 22.00 uur.
U kunt zich inschrijven op een tijdsblok van 50 minuten, met een maximaal van 10 gasten per keer.
De inschrijflijst vindt u bij de Spa & Wellness receptie. De Wellnessbehandelingen zijn op reservering.
Het behandelmenu vindt u op onze website onder het tabblad Spa.
Het Restaurant

•

•
•

Ontbijt
Het ontbijtbuffet staat van maandag tot en met vrijdag van 07:00 – 10:00 uur en op zaterdag
en zondag tussen 08:00 – 11:00 uur voor u klaar in het Souterrain. Wij werken met
tijdsblokken, bij aanvang vragen wij u wat uw voorkeur heeft.
U kunt u uw ontbijt nuttigen in het Souterrain of op het Terras.
Lunch
Indien het weer het toelaat wordt de lunch op het Terras geserveerd. Bij slecht weer serveren
wij de lunch in ons restaurant op de Beletage van het Landhuis.
Diner
Het diner voor hotelgasten vindt plaats in het restaurant op de Beletage van het Landhuis en bij
mooi weer op het Terras. Wij werken met een vroeg en een late shift. Geef tijdens het maken
van uw hotelreservering aan welke shift uw voorkeur heeft.
In verband met de 1,5 meter afstand hebben wij moeten besluiten het diner uitsluitend voor
Hotelgasten te serveren. Bent u geen hotelgast? Dan bent u van harte welkom voor een lunch,
high tea of borrel op reservering en op basis van beschikbaarheid.

Het Terras
U bent van harte welkom op ons terras vanaf 11:00 uur tot de temperatuur het toelaat, uiterlijk 00:00
uur.
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

Wij hopen u in goede gezondheid te ontvangen. Indien u vragen heeft omtrent uw reservering,
schroom niet om contact met ons op te nemen.

