Geachte gast,
Om uw gezondheid en de gezondheid van onze teams te kunnen waarborgen, hebben wij
een aantal zaken aangepast bij Winselerhof. Deze maatregelen zijn onder meer genomen
om gasten zo veel mogelijk te kunnen spreiden over het landgoed en u een prettig verblijf te
garanderen.
Graag zetten wij deze maatregelen voor u op een rij, waarbij wij uw hulp en begrip vragen,
om een en ander zo goed mogelijk te stroomlijnen:
uw gezondheid
Reserveringen in ons hotel worden alleen toegestaan wanneer u geen coronaklachten heeft.
Wij stellen u daarom de volgende vragen:
-

Had u een of meerdere van onderstaande klachten in de afgelopen 24 uur?

-

Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
Heeft u het coronavirus gehad en is dit afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?
Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus en heeft u de afgelopen 14
dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
Bent u in thuisisolatie omdat u direct contact heeft gehad met iemand waarbij het
coronavirus is vastgesteld?

-

Wanneer het antwoord op een van bovenstaande vragen ja is, verzoeken wij u contact met
ons op te nemen.
mondkapje
Volgens de huidige overheidsrichtlijnen dient iedereen een mondkapje te dragen die zich in
publieke binnenruimtes verplaatst. Wij vragen u vriendelijk deze richtlijnen te respecteren.
Onze medewerkers zullen tevens in publieke binnenruimtes een mondmasker dragen, tenzij
zij achter een spatscherm staan of op een vaste plaats zitten.
check in
Wij vragen u vriendelijk om als hoofdboeker alleen in te checken aan de receptie om een
eventuele rij te kunnen voorkomen.
Inchecken is mogelijk vanaf 15.00 uur.

ontbijt, lunch & diner
Door de huidige overheidsmaatregelen zijn Restaurant Pirandello en Luigi’s Restaurant &
Bar tot en met 19 januari gesloten.
Voor het ontbijt, lunch en diner hebben wij take away-menu's samengesteld, die wij
bezorgen tot aan uw hotelkamerdeur. Wij plaatsen de maaltijd voor de deur en kloppen aan,
zodat u zelf de maaltijd naar binnen kunt halen.
Ontbijt
Bij aankomst kunt u uw ontbijtkeuze en het tijdstip waarop u het wenst te ontvangen
doorgeven. Wij brengen het ontbijt ieder kwartier tussen 7.00 en 10.30 uur.
Lunch
Tussen 12.00 en 19.30 uur is het mogelijk om een van onze heerlijke Italiaanse broodjes te
bestellen. Deze brengen wij tot aan uw kamerdeur.
Diner
Onze chef heeft heerlijke gerechten voor u samengesteld. Mocht u het take away-menu nog
niet hebben ontvangen bij uw bevestiging, dan horen wij dat graag. Wij zullen u het menu
dan zo snel mogelijk toesturen, zodat u tijdig uw bestelling kunt doorgeven.
U kunt uw voorkeur doorgeven voor 15.00 uur op de dag van ontvangst. Het menu wordt op
het door u gewenste tijdstip tussen 17.00 en 19.30 uur tot aan uw kamer gebracht.
Geef uw keuze door en laat ons weten op welk tijdstip u de maaltijd wenst te ontvangen.
Dranken kunt u bestellen tussen 12.00 en 22.00 uur, deze brengen wij ook zoals de
maaltijden tot aan de kamerdeur.

Hartelijk dank voor uw medewerking.
Wij zien ernaar uit om u te mogen ontvangen bij Winselerhof.

Met vriendelijke groeten,
Team Winselerhof
P.S. De vermelde maatregelen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen vanuit de
overheid.

