Vakantie in Luxemburg 2020
Hallo beste kampeerders,
Wat te doen met kamperen dit jaar met het Covid virus.
De vakanties in 2020 zullen niet hetzelfde meer zijn als de afgelopen jaren.
Kamperen in Luxemburg is nu gewoon mogelijk. Ook hier zijn er regels net zoals in andere
landen van Europa. Hieronder lees je de voornaamste regels in Luxemburg als je in het
mooie Luxemburg wilt gaan kamperen. Helaas voor de Belgische kampeerders is dit tot
heden nog niet mogelijk.
In Luxemburg zijn sinds kort de regels versoepeld en er kan gewoon gekampeerd worden
mits:
1. Reserveren is verplicht, met 2 bevestigingen kun je door België reizen, let wel je
mag niet stoppen onderweg je moet in één keer doorrijden naar Luxemburg. Enkel
en alleen met personen uit je eigen huishouden.
2. Neem je bevestigingen uitgeprint mee en voor ieder persoon het paspoort of ID
kaart mee, een rijbewijs is niet rechtsgeldig. Bij de grens kan men vragen naar de
bevestigingen. Mondkapjes voor ieder persoon in de auto, mondkapjes zijn
verplicht in Luxemburg.
Algemene regels op de camping.
Houd zoveel mogelijk 2 meter afstand van elkaar. Indien dit niet mogelijk is, dient u
een mondkapje te dragen. Deze regel is van toepassing in heel Luxemburg.
1. Let bij het betreden van de receptie op het aantal gasten (maximaal 1 gast en
2 medewerkers) in de ruimte en houdt u aan de voorgeschreven
minimumafstanden (2 meter).
2. Alleen personen die bij ons als medegasten zijn aangemeld, mogen op dit
moment op uw kampeerplaats of in uw huuraccommodatie verblijven.
Bezoek bij andere campinggasten is op dit moment wettelijk niet toegestaan.
SANITAIR
3. Douchen in onze sanitaire voorzieningen is mogelijk. Wij adviseren u te
douchen op rustige momenten, Blijf niet langer douchen dan nodig is.
Douche bij drukte op ongebruikelijke tijden.
4. Wij vertrouwen op uw medewerking. Indien wij constateren dat er te veel
mensen gebruik willen maken van de douches en het sanitair op hetzelfde
tijdstip, zullen wij genoodzaakt zijn te gaan werken met een intekenlijst.
Houd rekening met tijden van het reinigen van het sanitair, deze is dan
gesloten.
5. Douche indien mogelijk tegelijkertijd met uw kinderen of partner.
6. Bezoek het sanitair alleen indien nodig, en niet langer dan noodzakelijk.
Geacht wordt zoveel mogelijk je eigen voorzieningen gebruik te maken
indien je in het bezit bent van je eigen toilet en/of douche. Dit geldt ook voor
je persoonlijke verzorging.
7. Onze horeca is dit jaar volledig ingericht op het afhalen en bezorgen van
eten en drinken. Ter plaatse nuttigen is niet mogelijk.

De Belangrijkste Covid regels vanaf 11 mei in Luxemburg
De tweede fase van versoepeling van de maatregelen in Luxemburg vanaf 11 mei.
Ook mag je verzamelen in groepen van 20 personen of minder enkel op openbare
plaatsen! Hoewel de regels voor onderlinge afstand en het dragen van een masker moeten
worden nageleefd.
Je kunt in de open lucht sporten, maar zonder toeschouwers en niet in een wedstrijd;
Passende veiligheids-, afstands- en hygiënevoorschriften moeten in acht worden
genomen. Douches en kleedkamers (bijvoorbeeld in de tennisclub) blijven gesloten.
Sporthallen en zwembaden blijven gesloten voor het grote publiek.
De winkels gaan weer open, evenals kapsalons en schoonheidssalons.
Daarnaast zijn culturele instellingen zoals bibliotheken, musea, kunstgalerijen en het
Rijksarchief weer open voor het publiek. U kunt ook naar voorstellingen of activiteiten
gaan als dit mogelijk is door "in te rijden" in uw auto of op uw motor. Bioscopen, pret- en
avonturenparken, speelhallen, casino's en beurzen blijven gesloten.
Restaurants, cafés en pubs zijn nog steeds gesloten. Afhalen, drive-in of thuisbezorging is
niet verboden.
Hotels, campings, en andere accommodatie mogelijkheden blijven open, Houdt ook hier
zoveel mogelijk de 2 meter afstand van elkaar! De restaurants en bars blijven gesloten ook
die van de hotels, campings en andere accomodaties. Roomservice en afhalen is
toegestaan.

