ONZE MAATREGELEN VOOR EEN ONBEZORGD VERBLIJF

HYGIËNE

AANKOMST & VERTREK

In het hele hotel wordt frequent schoongemaakt en extra
aandacht besteed aan het desinfecteren van sanitaire
voorzieningen en contactpunten zoals deurklinken,
liftknopjes en trapleuningen. Bij aankomst treffen gasten
bij de entrees van onze beide gebouwen een
desinfectiezuil waar zij hun handen kunnen reinigen.

Om de aankomst en het vertrek van gasten te spreiden
hebben we de check-in en check-out tijden verruimd.
Inchecken kan vanaf 12.00 uur 's middags en uitchecken
tot 12.00 uur 's middags. Gasten die een overnachting
hebben geboekt ontvangen voorafgaand aan hun verblijf
de gezondheidscheck van het RIVM.

Onze medewerkers wassen iedere 30 minuten én bij
verandering
van
werkzaamheden
hun
handen.
Werkoppervlakten worden ieder uur gereinigd.

Conferentiegasten worden voor hun bijeenkomst per email geïnformeerd over de locatie van hun zaal en de
meest efficiënte route. Extra bewegwijzering zorgt dat de
looproutes duidelijk gemarkeerd zijn.

ONTBIJT

LUNCH

Ontbijten is exclusief mogelijk voor gasten met een
reservering. In Restaurant KonneKt serveren we een
aangepast ontbijtbuffet conform de richtlijnen van het
RIVM.
Vanwege het maximale aantal gasten dat wij tegelijkertijd
in het restaurant mogen ontvangen, vragen wij gasten
tijdens de check-in om aan te geven hoe laat zij de
volgende dag willen ontbijten. Gasten ontvangen
vervolgens een ontbijtvoucher voor een 1 uur durend
tijdsblok.

In Restaurant KonneKt serveren we een aangepast
lunchbuffet conform de richtlijnen van het RIVM
Hotelgasten kunnen bij de receptie een picknick,
lunchpakket of barbecue reserveren. Uiteraard is het
mogelijk om de lunch mee naar buiten nemen en plaats te
nemen op het terras of de picknicktafels in onze bostuin.
Bij alle lunchopties houden we graag rekening met vooraf
doorgegeven dieetwensen.

MEER INFORMATIE
KONTAKTDERKONTINENTEN.NL/CORONA
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BAR

DINER

Borrels en snacks worden op aangepaste wijze, conform
de richtlijnen van het RIVM, geserveerd in Bar KonneKt.
Hotelgasten zijn ook welkom voor een hapje of drankje in
Bar KonneKt.

Dineren is exclusief mogelijk voor gasten met een
reservering. Vanwege het maximale aantal gasten dat wij
tegelijkertijd in het restaurant mogen ontvangen, vragen
wij gasten vooraf om een tijd te kiezen. Gasten ontvangen
vervolgens een dinervoucher voor het gereserveerde
tijdsblok.
Bij het restaurant zelf is een host(ess) aanwezig die gasten
naar hun tafel begeleid. Gasten die geen gezamenlijke
huishouding vormen krijgen een tafel waarbij, conform de
richtlijnen van het RIVM, voldoende afstand tot elkaar én
tot andere gasten bewaard kan blijven.

CONFERENTIES
Ruimere opstellingen bieden alle gasten de ruimte om
voldoende afstand tot elkaar te kunnen bewaren.
Daarnaast vragen we gasten het ‘first in, last out’ principe
te hanteren zodat gasten elkaar zo min mogelijk hoeven
te kruisen.
De zalen worden regelmatig schoongemaakt én zijn
uitgerust met een ‘hygiënestation’ dat bestaat uit
desinfectiemiddel, tissues en reinigingsdoekjes.
Op drukke dagen zullen wij groepen vragen om hun
pauzes te spreiden, dit om rijvorming bij de koffiecorners
en toiletten te voorkomen.

MEER INFORMATIE
KONTAKTDERKONTINENTEN.NL/CORONA

