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Geachte gasten, 
 
Hieronder een overzicht van de maatregelen die momenteel in Schloss Purschenstein 
worden genomen overeenkomstig de meest recente officiële voorschriften en 
algemene verordeningen in verband met de huidige Covid 19-pandemie.  
 
Bij de maatregelen die in dit verband worden genomen, wordt altijd rekening gehouden 
met het comfort en het welzijn van onze gasten. Al ons personeel doet er alles aan om 
uw comfort tijdens uw verblijf te garanderen.  
 
Overnachtingen zijn op dit moment zonder beperkingen mogelijk in Saksen.Mocht u 
echter griepachtige symptomen hebt, overweeg dan in een ieders belang of u uw reis 
misschien beter kan uitstellen. 
 
Mocht u vragen hebben over de bij ons geldende maatregelen, aarzel dan niet om 
contact met ons op te nemen.  
 
Ontbijt: Tijdens uw verblijf serveren wij u een uitgebreid ontbijtbuffet tussen 7.30 uur 
en 10.30 uur.  
 
Restaurant: Ons restaurant Remise is geopend voor diner reserveringen van woensdag 
tot zondag tussen 17:30 en 20:30 uur. Gelieve uw tafel voor een bepaalde periode 
vooraf te reserveren bij de receptie.  
 
Het dragen van een masker is verplicht bij het betreden van of het zich verplaatsen in 
het restaurant, de ontbijtzaal en aan het ontbijtbuffet. Als u eenmaal aan tafel zit, 
kunnen deze natuurlijk worden verwijderd.  
 
Wellnessruimte: Onze wellnessruimte is geopend met inachtneming van de 
afstandsregels. Houdt u er rekening mee dat er hier beperkingen zijn voor het aantal 
personen. Ons stoombad is helaas nog gesloten vanwege de huidige regelgeving. 
 
Openbare ruimtes: Gedurende de dag zal een van onze medewerkers de openbare 
ruimtes en toiletten continu schoonmaken en desinfecteren.  
 
Uw kamer: Onze huishoudsters hebben uw kamer voorbereid en zorgvuldig 
gedesinfecteerd. Tijdens uw verblijf kunt u desgewenst van de dagelijkse schoonmaak 
van uw kamer afzien. In dit geval gelieve de receptie hiervan op de hoogte te brengen. 
De schoonmaakdienst komt echter alleen in uw kamer als u er niet bent. Zorg ervoor 
dat het groene bordje "Maak mijn kamer schoon" aan de buitenkant van de deur hangt. 
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In het algemeen raden wij aan mond- en neusmaskers te dragen wanneer men door 
gesloten ruimten loopt, omdat het soms moeilijk kan zijn de vereiste sociale afstand te 
bewaren in gangen en/of op trappen. Op de trappen is het goed om aan de rechterkant 
te blijven en ruimte te maken voor degenen die op de smallere trappen afdalen.  
 
Let op: alleen personen uit een en hetzelfde huishouden mogen tegelijkertijd gebruik 
maken van de lift. 
 
Ontsmettingsdispensers en -stations zijn in voldoende mate aanwezig in het hele 
hotelcomplex.  
 
De deelstaat Saksen laat zich leiden door de 7-dagenregel en past derhalve de 
Coronabeperkingen toe.  
Raadpleeg de volgende website voor de huidige 7-daagse incidentie:  
 
https://www.coronavirus.sachsen.de/infektionsfaelle-in-sachsen-4151.html.  
 
Het volgende incidentieschema is opgesteld: 
 
7-daagse incidentie onder 35: Geen andere beperkingen dan afstandsregels en 
maskerplicht. 
 
7-daagse incidentie boven 35: Als een district of een zelfstandige stad tijdens zeven 
dagen 35 of meer nieuwe infecties per 100.000 inwoners registreert, is de zogenaamde 
3G-regel van toepassing. In dat geval is bij aankomst een bewijs van inenting of 
genezing danwel een testcertificaat van minder als 48 uur oud, vereist. 
  
Wij verwachten dat de beperkingen die wij hebben ingevoerd onze gasten een uiterst 
comfortabel, veilig en aangenaam verblijf bij ons zullen garanderen.  
Wij staan tot uw beschikking tijdens uw verblijf bij ons,  
 
 
Directie en medewerkers van kasteel Purschenstein 


