Op vakantie bij Bos en Duin ten tijde van Corona,
zo doen we dat!
De appartementen van Bos en Duin zijn geopend voor
een ieder die zin heeft om naar Texel te komen. Maar
samen moeten we er voor zorgen dat dit goed mogelijk
blijft volgens de richtlijnen van het RIVM. Daarom hebben wij een aantal
voorzorgsmaatregelen genomen:
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De receptiebalie is aangepast en wordt meerdere keren per dag goed gereinigd. Wij
vragen u om met niet meer dan 1 persoon naar de receptie te komen.
Wanneer u (een deel van) de reissom betaalt bij aankomst, is dit mogelijk met de pin
of contant. In het laatste geval verzoeken wij u het geld niet te overhandigen, maar op
de balie te leggen.
Op de vertrekdag is het eventueel ook mogelijk om de sleutel op de tafel in het
appartement achter te laten en uw verblijf telefonisch bij de receptie af te melden.
Heeft u een vraag maar wilt u liever niet langs de receptie komen, dan kunt u tijdens
de openingstijden ook bellen of een e-mail sturen.
De appartementen 1 t/m 18 en 37 t/m 43 hebben alle een eigen entree buiten. De
appartementen 19 t/m 32 kunnen alleen bereikt worden via de openbare
trappenhuizen en gangen. In deze ruimtes zijn pijlen en lijnen aangebracht, die
ervoor zorgen dat men slechts in één richting loopt. Deze ruimtes zijn niet heel ruim,
houdt u hier a.u.b. rekening met andere gasten, wacht zo nodig even op elkaar en
houdt minstens 1,5 meter afstand.
Voor de appartementen 33 t/m 36 is eenrichtingverkeer in de gang niet mogelijk.
Wanneer er meer dan één appartement bezet is, verzoeken we u de gang zodanig te
gebruiken dat 1,5 meter afstand naar anderen toe gewaarborgd is.
Restaurant BOSQ is sinds 1 juni weer geopend. Het restaurant is vrijwel iedere
avond volgeboekt. Wij adviseren u dan ook om ruim van te voren te reserveren. Dat
kan via de website www.bosq.nl.
Ontbijten in het restaurant is niet mogelijk, wel hebben wij een uitgebreid ontbijtmenu
met diverse items welke wij ’s ochtends aan de deur van uw appartement bezorgen..
Informatie hierover ontvangt u bij incheck.
Wij geven de hoogste prioriteit aan hygiëne. Onze medewerkers zijn hierover goed
geïnstrueerd. Zowel de appartementen als de openbare ruimtes worden extra goed
schoongemaakt, medewerkers wassen goed hun handen met desinfectiezeep en
dragen daar waar nodig handschoentjes.
Wij vragen u ook buiten het complex uw medewerking te verlenen aan de social
distancing richtlijnen zodat we met z’n allen (toeristen en bewoners) kunnen blijven
genieten van het mooie eiland.
Belangrijk: wanneer u tijdens uw verblijf te maken krijgt met ziekteverschijnselen die
duiden op een mogelijke coronabesmetting, verzoeken wij u om het complex zo
spoedig mogelijk te verlaten en de receptie erover te informeren.
De Texelse huisartsen vragen toeristen die verdachte symptomen van corona
ontwikkelen zich niet te melden bij een van de praktijken, maar z.s.m. naar huis te
gaan en de eigen huisarts te raadplegen.

