Welkom op Camping de Zandhegge
EXTRA MAATREGELEN IVM CORONA (aangepast 16 mei)
Wij zijn geopend voor gasten met kampeermiddelen – stacaravans en
verhuuraccommodaties met eigen sanitaire voorzieningen.

Alle sanitair gebouwen – openbare toiletten zijn gesloten
(stortplaats chemisch toilet is geopend achterzijde gebouw)

•
•
•
•
•
•

Heb je verkoudheidsklachten blijf thuis! (Bij koorts moet hele gezin thuisblijven)
Houd > 1,5 meter afstand van medegasten en medewerkers.
Houd je aan de instructies op het terrein en volg de aanwijzingen van het personeel op.
Alleen toegang voor eigen gasten. Bezoekers mogen we in deze tijd niet toelaten.
Geen groepsvorming (ga niet op visite bij vrienden/buren op de camping)
Ga als het niet nodig is niet naar het dorp (voor draagkracht bij plaatselijke bevolking )
Uitzondering voor
gezinnen/huishoudens
en kinderen t/m 12 jaar

• De receptie is beperkt geopend. (Max. 2 personen tegelijk welkom)
S.v.p. zoveel mogelijk communiceren via telefoon 0578-613936 of email info@zandhegge.nl

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

• Horeca afhalen snacks – menu’s – ijs - blikjes: beperkt geopend
in de weekenden – vakanties: bestellingen telefonisch 0578-613936 of aan afhaalloket

• Binnenspeeltuin: gesloten
Samen delen 😊
• Zwembad: beperkt geopend vanaf 20 mei verschillende doelgroepen
• 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.

• Geen recreatie activiteiten: tot in ieder geval 1 juni. Dit is in onze veiligheidsregio
(VNOG) niet toegestaan
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

