...the finest camping in Croatia

Beste gasten,
Het doet ons plezier om u weer te mogen verwelkomen op onze camping. Wij hebben alle
adviezen van de medische instituten gedetailleerd geanalyseerd om onze bedrijfsvoering te
organiseren met het oog op maximale veiligheid voor al onze gasten en medewerkers.

Algemene regels:
•
•
•
•

Sociale afstand houden
Zorgvuldig handen wassen
Probeer zo weinig mogelijk uw gezicht met uw handen aan te raken
Aanbevolen wordt om in alle gezamenlijke ruimtes beschermende mondkapjes en
handschoenen te dragen
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Om de gezondheid te beschermen van u en uw gezin, van de andere gasten en onze
medewerkers, verzoeken wij u om zich tijdens uw verblijf aan de volgende regels te houden:

...the finest camping in Croatia

•
•
•

•

Als u symptomen van COVID 19 hebt, ga niet op vakantie!
Onze Reserveringsvoorwaarden voor het wijzigen of annuleren van een reservering
zijn van toepassing
Ter ondersteuning van de regels van sociale afstand, kunnen gasten met een
reservering online inchecken. De link voor de online check-in wordt voor aankomst
naar uw e-mailadres gestuurd.
Van andere faciliteiten zoals frigobox, wasmachine of droger, aanlegplaatsen voor
vaartuigen kunt u nog steeds gebruik maken. Graag van tevoren melden wat u wilt,
zodat die ook voor u klaar staan als u aankomt.

Aankomst op camping
•

•

•
•

•
•

•

Bij aankomst op de camping, stop uw voertuig voor de slagboom bij de entree. Alleen
één gezinslid komt bij de receptie en houdt afstand van andere gasten die op dit
moment bij de receptie staan
Bij aankomst op de receptie dient u de regels van sociale afstand in acht te nemen door
te staan op de daarvoor gemarkeerde plekken en uw handen bij de entree te
desinfecteren met de desinfectiemiddel
Onze medewerkers zullen gedesinfecteerd infomateriaal met alle voor uw verblijf
nodige informatie voorbereiden
De werktijden van de receptie zijn aangepast aan de situatie. Er zijn enkele pauzes door
de dag ingeruimd om de receptieruimte te kunnen desinfecteren. Wij vragen om uw
begrip.
De camping kunt u betreden tot 22:00 uur en inchecken kan gedurende de
openingstijden van de receptie
Als u bent ingecheckt, begeleiden wij u naar het gereserveerde perceel en wijzen wij u
op de sanitaire voorzieningen die u kunt gebruiken. Gasten in de stacaravans worden
zoals tot nu toe opgewacht door ons personeel voor de stacaravans
Aanbevolen wordt om tijdens uw verblijf de berichten op de infoborden op de camping
te volgen

Sanitaire voorzieningen
•
•

Ons schoonmaakpersoneel maakt de sanitaire voorzieningen nog frequenter dan
voorheen schoon en desinfecteert alles volgens de instructies en normen
Bij het betreden van de sanitaire voorziening dient u uw handen met het daarvoor
voorbereide desinfectiemiddel te wassen. Houd de sociale afstand in acht volgens de
aanduidingen bij de entree en was u handen nog een keer voor u naar buiten gaat
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Voorbereiding voor de vakantie

•
•

•
•
•
•
•

Wij vragen om uw begrip als u even moet wachten als de sanitaire ruimte wordt
gedesinfecteerd
Bepaalde sanitaire facičiteiten zijn wegens de sociale afstand buiten werking gesteld.
Alles is gemarkeerd en wij vragen u de markeringen niet te verwijderen en geen
gebruik van deze faciliteiten te maken
Wij vragen u om zo kort mogelijk in de sanitaire ruimtes te verblijven.
Als er een bord in de sanitaire ruimte staat voor uw bewegingsrichting, volg de
instructies dan op
Als u verblijft in uw camper, caravan of stacaravan adviseren wij uw eigen sanitaire
voorzieningen te gebruiken
Op sommige sanitaire punten kunt u gebruik maken van wasbakken in aparte cabines
of een familiebadkamer huren
Het aantal sanitaire punten dat wordt geopend, hangt samen met de bezettingsgraad
van de camping. Wij vragen om uw begrip als niet alle sanitaire punten open zijn.

Winkel en kraampjes
•
•

•
•
•

Wij vragen om uw begrip voor de aangepaste werktijden van winkels op de camping
Er gelden twee regels: sociale afstand tussen het personeel en de gasten en een
beperkt aantal klanten dat tegelijk binnen is. De instructies en adviezen staan bij de
entree van de winkel
Aangeraden wordt zoveel mogelijk contactloos te betalen
Probeer artikelen die u niet wilt kopen zo weinig mogelijk aan te raken
Probeer voor u naar de winkel komt, te bedenken wat wilt u kopen om uw verblijf in
de winkel te verkorten

Restaurants
•
•
•

•
•
•

Horecapersoneel houdt zich aan de hoogste hygiënische normen
Indien mogelijk raden wij aan uw maaltijden te laten bezorgen
Horecaruimtes binnen de camping zijn georganiseerd met het oog op de regels van
sociale afstand (de tafels staan minimaal van 1,5 m van elkaar). Alles wat er wordt
gebruikt bij het bereiden en serveren van maaltijden wordt regelmatig schoongemaakt
en gedesinfecteerd.
De binnenkomst van gasten wordt volgens de regel van een beperkt aantal gasten
georganiseerd
De menu's met de prijzen staan op een zichtbare plek bij de entree van het restaurant.
Menukaarten zijn van de tafels verwijderd
Het personeel dekt de tafel in aanwezigheid van gasten en bij het bestellen en serveren
wordt zo maximaal mogelijk afstand gehouden
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...the finest camping in Croatia

...the finest camping in Croatia

•
•

Contactloze betaling wordt aanbevolen
De tafel en stoelen worden na iedere gast gedesinfecteerd om die voor te bereiden
voor de volgende gast

•
•
•

Houd tijdens uw verblijf op het strand afstand van andere gasten
Dit jaar is het niet meer mogelijk ligstoelen te huren
In camping Čikat is alleen één persoon toegestaan in een vaartuig dat vaart naar de
boeien

Speelplaatsen
•

•
•
•

De speelplaatsen staan de gasten van de camping ter beschikking onder naleving van
de regels van het houden van sociale afstand tussen alle op de speelplaats aanwezige
personen
Kinderen tot 8 jaar op de speelplaats dienen begeleid te worden door een volwassen
persoon
Maak gebruik van uw eigen sportvoorzieningen (racket, bal...)
Animatieprogramma's zijn er dit jaar niet wegens preventie

Kinderspeelzaal (Čikat)
•
•
•
•
•
•
•

De werktijden zijn aangepast en er is een beperkt aantal kinderen toegestaan
Het is verplicht de handen van de kinderen bij de entree te desinfecteren; mondkapjes
en handschoenen zijn voor de kinderen niet verplicht
Kinderen tot 10 jaar mogen naar de kinderspeelzaal, de bestaande gebruiksregels zijn
nog steeds van toepassing
Er zijn pauzes ingelast om de ruimte te kunnen desinfecteren, schoon te maken en te
luchten
Alleen kinderen zonder enige symptomen mogen de kinderzaal in
Het hygiëneniveau van de ruimte en de medewerkers is zeer hoog
De speelvoorzieningen worden met nodige aanpassingen gebruikt

Aquapark
•

Volgens het eenstemmig advies van experts dat is bevestigd door het rapport van
Duitse Federale Bureau voor de Leefomgeving vormt een bezoek aan een openbaar
zwembad met conventionele waterbehandeling geen vergroot risico voor de
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Strand

...the finest camping in Croatia

gebruiker: „Er wordt desinfectiemiddel (meestal chloor) aan het water toegevoegd om
de potentieel in het water aanwezige pathogenen te deactiveren of te doden.“
Bron:https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/374/dokumente/stellu
•
•

•

Voor het gebruik van het Aquapark dient u alle voorgeschreven hygiënische
maatregelen uit te voeren
Leef de instructies van ons bestuur na. Houd u aan de regels voor het afstand houden,
voor een beperkt gebruik van sportvoorzieningen en de beperking van het aantal
gebruikers
Gasten kunnen ligstoelen krijgen, die na ieder gebruik opnieuw worden
gedesinfecteerd

Vertrek
•
•

Op de dag van vertrek dienen de gasten hun stacaravans voor 10:00 uur te verlaten en
hun kampeerperceel voor 12:00 uur
Wij raden u aan om de rekening op een weekdag te betalen om drukte op de receptie
op de laatste dag te vermijden. Wij raden contactloze betalingen aan.

Contact:
•

Telefoonnummer van de receptie van de camping
Camping Čikat
+385 51 232 125
Camping Baldarin
+385 51 235 680
Camping Bijar
+385 51 237 147
Camping Slatina
+385 51 574 127
– wij verzoeken u om zoveel mogelijk van de telefoon gebruik te maken om directe
contacten zo veel mogelijk te verminderen

Bedankt voor het naleven van onze instructies om iedereen een veilig verblijf op onze camping
te kunnen bieden!

Wees verantwoord !

Camping Cres & Lošinj Management
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