COVID-19 INFORMATIE
Het stoppen van het verspreiden van het virus is
een verantwoordelijkheid van ons allemaal!

Bonjour! Wij zijn ons ervan
bewust dat jij door het
COVID-19 virus wellicht
diverse vragen hebt over
jouw verblijf op onze Mas.
Daarom deze informatiefolder, mocht je na het
lezen nog vragen hebben
mail ze ons dan.
Ondanks alle regels van
‘social distancing’ creëren
we samen een prettige
sfeer die zo hoort bij onze
Mas. Samen genieten kan
ook op een meter afstand!
Wij verheugen ons op
jouw komst! Tot snel.
Rob & Karen

COVID-19
REGELS IN
FRANKRIJK:
De COVID-19 regels
wijzigen regelmatig. Wij
kunnen je tijdens je verblijf
hiervan op de hoogte
brengen, mocht je hierover vragen hebben.
Mondkapjes zijn op onze
Mas alleen verplicht als je
de accueil betreed en daar
waar wij geen afstand
kunnen houden.

BOEKEN, AANBETALEN, ANNULEREN:
Twijfel je door COVID-19 om te boeken? Dat hoeft echt niet!
Wij hopen uiteraard dat Corona dit seizoen een minder grote rol zal spelen. In
principe gelden onze normale annuleringsvoorwaarden. Behalve als de Franse
regering ivm Covid-19 een reisverbod of een andere restrictie oplegt, die van
kracht is tijdens de door jullie gereserveerde periode, waardoor wij geen gasten
meer mogen en/of kunnen ontvangen dan betalen wij jullie het aanbetaalde
bedrag terug.

ALGEMENE INFORMATIE:
Onze accueil is dagelijks geopend van 8h30 – 11h en van 16h - 18h. Draag
svp een masker als je deze betreedt.
Respecteer - ook in het zwembad - de afstandsregels.
Wij zullen daar waar de afstandsregel niet haalbaar is een mondkapje dragen.
Graag aankomst- en vertrektijden respecteren: aankomst tussen 16 – 18 uur,
vertrek uiterlijk om 11h00. Kom je later aan dan 18 uur, laat dit ons weten!
Jouw kamer wordt voor aankomst gelucht en, net als altijd, schoongemaakt
met desinfecterende producten. Natuurlijk wordt er extra gelet op
contactpunten zoals deurkrukken, kledingkast, raam, schakelaars, maar ook
de minibar/koelkast en de kluis.

ETEN & DRINKEN:
Ontbijt wordt geserveerd op ons gemeenschappelijk terras, of bij slecht
weer in de accueil.
Table d'hôtes wordt aangeboden, maar op een aangepaste manier.
Onze borrelplanken zijn gewoon te bestellen.
Bij het zwembad staat onze 'honestybar', deze is gevuld met diverse
frisdranken, bier en wijn. De vriezer is gevuld met ijsjes.

