
 

 

Geachte gast, 

 

Om de gezondheid van onze gasten en de gezondheid van onze teams te kunnen 

waarborgen, hebben wij een aantal zaken aangepast bij Château St. Gerlach. 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:  

 

Reserveringen in ons hotel en restaurants 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?  

 

Wij vragen u vriendelijk om als hoofdboeker alleen in te checken aan de receptie om een 

eventuele rij te kunnen voorkomen. 

 

U verblijft in onze hotelkamers: Tijdens uw verblijf zullen wij het ontbijt in het Tuinpaviljoen 

op tafel uitserveren.   

 

U verblijft in onze hotelappartementen: Tijdens uw verblijf, zullen wij, wanneer u ontbijt 

wenst, het ontbijt aan uw deur serveren. U kunt gebruik maken van een continentaal ontbijt 

dat wij bij de voordeur van uw appartement neerzetten op een tijdstip naar keuze. Wij 

kloppen aan en doen een stapje terug waarbij u zelf het ontbijt mee naar binnen kunt 

nemen. 

 

U heeft zelf de keuze of u het ontbijt om 8, 9, 10 uur (of 11 uur in het weekend) geserveerd 

wenst te krijgen. Wij vragen u ons dit zo spoedig mogelijk door te geven via 

info@stgerlach.nl. 
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Burgemeester Quicx is van 10.00-18.00 uur geopend op inloop. Het is niet mogelijk te 

reserveren. 

Bistrot de Liège is voor lunch geopend. Hier geldt dat reserveren vooraf nodig is via 

info@stgerlach.nl.  

Wij houden graag rekening met uw voorkeurstijd, echter kan het zijn dat uw voorkeurstijd 

niet meer beschikbaar is, waardoor wij een ander tijdstip aan u voorstellen. Wij vragen uw 

begrip in deze. 

 

Het is mogelijk een dinerreservering te maken in Bistrot de Liège. Bistrot de Liège serveert 

het diner in alle zalen van het château, op basis van reservering. Heeft u nog geen 

reservering gemaakt, dan vragen wij u vriendelijk dit alsnog te doen via info@stgerlach.nl.  

Als u een reservering heeft gemaakt, kunt u gedurende 2 uur genieten van al het lekkers dat 

Bistrot de Liège te bieden heeft. De ingang van de bistrot is aan de voorzijde van het château 

(via het prieel).  

 

De Spa en Wellness is dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Vanwege regelgeving 

vanuit het RIVM mogen maar een beperkt aantal gasten tegelijkertijd aanwezig zijn in het 

zwembad, daarom is zwemmen tijdelijk op reservering. U kunt uw reservering maken via 

spa@stgerlach.nl.  

 

Tussen 13.00 -15.00 uur hebben wij een kinderuurtje. Aangezien kinderen tot 12 jaar en 

volwassenen niet gelijktijdig in het water mogen, is het tijdelijk niet mogelijk om kinderen 

onder 4 jaar in het water toe te staan. Kinderen die niet zelfstandig kunnen zwemmen 

kunnen hierdoor helaas tijdelijk ook geen gebruik maken van het zwembad.  

Een reservering in het zwembad is voor maximaal 1 uur.  

 

Helaas zijn de douches/omkleedruimtes en kluisjes niet beschikbaar en vragen wij u 

vriendelijk in badkleding en zonder persoonlijke bezittingen naar de Spa & Wellness te 

komen.  

 

Het Turks stoombad en sauna zijn weer geopend. Hiervoor kan tevens een reservering 

gemaakt worden. 

 

Behandelingen (pedicure/manicure/massage) in onze Spa & Wellness zijn mogelijk op basis 

van reservering en beschikbaarheid (voor meer informatie stuur een e-mail naar: 

spa@stgerlach.nl). 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking.  

Wij zien er naar uit u te mogen ontvangen bij Château St. Gerlach. 
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