
Onze maatregelen in lijn met de meest recente overheidsregelgeving en algemeen besluit in 

het kader van de lopende Covid-19 pandemie 

 

Ontbijt: 

Tijdens uw verblijf bij ons serveren wij u tussen 7.30 en 10:30 uur een vast ontbijt in de 

kasteelzaal.In uw kamer vindt u bestelformulieren voor het ontbijt. Geef dagelijks een 

ingevuld formulier af  bij de receptie en reserveer een tafel voor de volgende ochtend. 

Diner: 

Ons restaurant, de “Remise”, is dagelijks geopend van 17.30 uur. en 20.30 uur voor het 

diner. Reserveer uw tafel van tevoren voor een bepaalde tijd bij de receptie. 

Houd u alstublieft rekening met de gereserveerde tijden voor ontbijt en diner, teneinde 

een soepele verloop te garanderen en wachten bij de ingang vermijden. 

Bij het betreden van de ontbijtruimte of het restaurant is het dragen van een neus- en 

gezichtsbescherming verplicht. Zodra u aan tafel zit, mag u natuurlijk uw masker 

afnemen. 

Wij betreuren het dat onze Wellnessruimte en de Ahnenbar vanwege bovengenoemde 

beperkingen tijdelijk gesloten moeten blijven. 

Over het algemeen raden we aan om mond- en neusbescherming te dragen in gesloten 

ruimtes, omdat het soms moeilijk kan zijn om sociale afstand te houden in gangen en / of 

trappen. We raden aan om op de trap rechts te houden en ruimte te maken voor degenen 

die afdalen indien nodig. Houd er u rekening mee dat de lift in het kasteel uitsluitend samen 

met leden van hetzelfde huishouden mag worden gebruikt. 

Verspreid over het gehele hotelcomplex zijn voldoende desinfectiedispensers beschikbaar 

voor uw gebruik. 

Publieke ruimtes: 

Een van onze medewerkers zal gedurende de dag regelmatig openbare ruimtes en toiletten 

schoonmaken en desinfecteren. 

Uw kamer: 

Onze huishoudsters hebben uw kamer voor aankomst zorgvuldig voorbereid en 

gedesinfecteerd. 

Tijdens uw verblijf wilt u misschien dat de dagelijkse schoonmaak wordt stopgezet. Indien u 

dit wenst, informeer dan de receptie. Anderzijds komen de huishoudsters alleen uw kamer 

binnen als u niet aanwezig bent. Zorg ervoor dat het groene bord "Clean my Room" aan de 

deurklink buiten hangt. 
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