Huisregels Spa & Wellness ‘t Princenbosch per 01 Augustus 2020.

Zeer geachte gast van Spa & Wellness ’t Princenbosch,
Vanaf 01 augustus 2020 ontvangen wij u graag weer in onze Spa & Wellness.
In verband met de geldende COVID-19 maatregelen hebben wij aangepaste huisregels
opgesteld.
Wij vragen u deze door te lezen alvorens uw bezoek aan de Spa & Wellness.
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De Spa & Wellness is dagelijks geopend tussen 11:00 uur en 18:00 uur;
De Spa & Wellness is uitsluitend toegankelijk voor gasten met een
hotelreservering;
Indien u tijdens uw verblijf gebruikt wenst te maken van de saunafaciliteiten kunt
u zich inschrijven via het inschrijfformulier. Deze ligt bij de receptie van de Spa &
Wellness in onze Wellnessvleugel;
U kunt een tijdslot van maximaal 50 minuten reserveren, zo kunnen wij de
veiligheid van u en overige gasten waarborgen. Er is plek voor 6 gasten per
tijdslot;
In de Spa & Wellness is een looproute aanwezig, volg deze alstublieft op;
Bij binnenkomst wordt u verzocht om uw handen te wassen en desinfecteren;
In de kluisjes ligt er een handdoek & badjas voor u klaar. U kunt zich omkleden in
de kleedruimtes;
Bij elke sauna staat aangegeven hoeveel personen er gebruik van kunnen maken,
houdt u hier alstublieft aan;
Wij verzoeken u tijdens uw saunabezoek op uw eigen handdoek te zitten (er is in
verband met de beperkte ruimte geen mogelijkheid tot liggen) en de zit plek na
gebruik te reinigen en desinfecteren met de daarvoor bestemde
schoonmaakmiddelen;
Het Turks stoombad en de Whirlpool zijn tot nader onder gesloten, het is
onduidelijk hoe de bacteriën zich hier voeden;
Na het gebruik van de Spa & Wellness vragen wij u uw badjas en handdoek in de
daarvoor bestemde wasmand te deponeren.

Daarnaast geldt bij klachten zoals verkoudheid, hoesten en verhoging van temperatuur:
maak geen gebruik van onze Saunafaciliteiten.
Wij wensen u een fijne tijd in onze Spa & Wellness!

Met gastvrije groet,
Het gehele team van Landgoed Duin & Kruidberg

