Covid.19 Seizoen 2021
Algemene regels.
Op de camping.
1. Houd zoveel mogelijk de 2 meter afstand aan, indien niet mogelijk dan is een mondkapje verplicht. Zorg ervoor dat je
altijd een mondkapje bij je hebt. Deze maatregel geldt voor heel Luxemburg. Kinderen vanaf 6 jaar zijn in Luxemburg
ook verplicht een mondkapje te dragen.
2. Bij betreden van de receptie maximaal 2 gasten en 2 medewerkers en houd de verplichte 2 meter afstand aan, is dit
niet mogelijk dan moet je een mondkapje te dragen.
Avondklok met een paar uitzonderingen.
1.

Ook in Luxemburg is er een avondklok, die is van 23:00 uur tot 06:00 uur. Dit geldt dus ook voor op de camping.

2.

Dit betekent dat je na 23:00 uur binnen in je kampeermiddel moet zijn. Uiteraard mag je na 23.00 uur van het
sanitair gebruik blijven maken. Alcohol nuttigen is enkel mogelijk op je eigen standplaats tot 23:00 uur, dus niet bij
je buren of op een andere standplaats. Na 23:00 uur binnen in je kampeermiddel.

3.

Je hond uitlaten na 23.00 uur is enkel mogelijk binnen een straal van 1 Km van je verblijfplaats.

4.

Indien er een noodgeval zich voordoet, meldt je dan snel bij de receptie of bel.
Tel: 00352 691799882 of 00352 691495518.

5.

Bezoek, maximaal 2 personen van hetzelfde huishouden of die samenwonen.

Sanitairgebouw.
Is het te druk in het sanitairgebouw kom dan later tijdstip terug.
1.

Douche is mogelijk, douch op rustige tijden en houd ook de douchetijd kort, respecteer deze maatregel en douche
niet langer dan nodig. Is het te druk kom dan later terug op rustiger moment.

2.

Indien wij constateren dat er te veel mensen gebruik maken van de douches op dezelfde tijden dan zijn we
genoodzaakt de maatregelen aan te passen, bv lijsten op reservering te maken.

3. Houdt ook de 2 meter afstand aan in het sanitair.
4. De wasbakken in het sanitair zijn om en om te gebruiken.
5. In het algemeen gebruik je zoveel indien mogelijk je eigen voorzieningen van je
eigen kampeermiddel. Dit geld ook voor je eigen persoonlijke verzorging.
Afwasplaats.
De afwasplaats blijft voorlopig dicht doordat hier de 2 meter afstand niet gewaarborgd kan worden.
Warm water halen is mogelijk.
Horeca.
Ons café en terras blijft ook in 2021 gesloten.
Wij richten in 2021 volledig op afhalen van Pizza, drankjes en ijs. Indien je pizza wilt bestellen bekijk eerst op je
standplaats wat je wilt bestellen en laat dan door 1 persoon de bestelling plaatsen in de receptie.
Zodra er nieuwe aanpassingen zijn, laten wij dat uiteraard weten.
Deze maatregelen zijn niet door ons opgesteld maar door de Luxemburgse Ministerie van Gezondheid en Justitie.
Respecteer en houdt je dan ook aan deze regels.
Doe het voor jezelf, anderen en voor ons als camping-eigenaren.
Het niet naleven van de regels en maatregelen kan leiden tot verwijdering van het kampeerterrein.

