Welkom op Camping de Zandhegge

EXTRA INFO IVM MAATREGELEN CORONA (aangepast 15 juni)
• Wij hanteren de richtlijnen van het RIVM en volgen het protocol van
•
•
•
•

onze branche organisatie HISWA-RECRON
Heb je verkoudheidsklachten blijf thuis! (Bij koorts moet hele gezin thuisblijven)
Houd > 1,5 meter afstand van mede gasten en medewerkers
Houd je aan de instructies op het terrein volg de aanwijzingen van het personeel op
De sanitair gebouwen zijn geopend (beperkt aantal douches-wc’s )
Kijk naar de instructies voor de regels van het gebruik

• Op de receptie zijn maximaal 2 personen tegelijk welkom
S.v.p. zoveel mogelijk communiceren via telefoon 0578-613936 of email info@zandhegge.nl

• Beperkt winkelaanbod in de receptie – warme broodjes
Warme Broodjes op bestelling dagelijks een dag van te voren via email of aan de balie receptie

• Horeca dagelijks geopend voor binnen reserveren verplicht
Tot 1 juli mogen er max. 30 pers binnen incl. kinderen. TERRAS niet, daar kun je gewoon plaatsnemen

Online bestellen mogelijk voor afhalen en je kunt ook op het terras (tafel) online bestellen
https://zandhegge.menuapp.nl/

• Binnenspeeltuin dagelijks geopend (max 30 pers. Incl. kinderen en incl. horeca gasten).
8.30- 9.30 uur onbeperkt spelen voor kinderen t/m 12 jaar (horeca nog niet geopend)
Ingang via de receptie . Tafel reserveren kan via de website of bij de receptie
Personen 13+ jaar mogen niet in het toestel, kinderen moeten dus zelfstandig kunnen spelen

• Zwembad: geopend max. 20 personen drukke tijden op inschrijving.
Kijk op de website naar het zwembadprogramma (doelgroepen) en of er ingeschreven moet worden

• Buiten speeltuinen- skelters – trampolines : geopend t/m 12 jaar
let op voor 13-18 jaar geldt op 1,5 meter afstand! - ook voor 18+ en ouders - !
Zorg ervoor dat iedereen de gelegenheid krijgt om te spelen in de speeltuinen en op trampolines.

• We laten voorlopig beperkt bezoekers toe
max. 1 huishouden op bezoek (4-5 pers.) Aanmelden verplicht bij de receptie!
Wees verstandig, let op elkaar en overleg met elkaar. Bedankt voor jullie medewerking en een fijn verblijf!
Koos en Lilian van Selm en Team Camping de Zandhegge

