
Voor Camping Playa Brava is de gezondheid en veiligheid van onze klanten, medewerkers en partners 
een absolute prioriteit. Om u een veilige vakantie te bieden, informeren wij u over enkele fundamentele 
regels van het samenleven op de camping, aangepast aan de huidige situatie.

Deze maatregelen zijn gebaseerd op de toepassing van het door het Spaanse ministerie van 
Volksgezondheid goedgekeurde gezondheidsprotocol.

Hou je gedachten erbij:

· om de sociale veiligheidsafstand van 1,5 meter te behouden. Wanneer deze afstand niet kan 
worden gegarandeerd, draag dan een masker.

· de maximale capaciteit die in de gemeenschappelijke ruimten is aangegeven, in acht te nemen.

· Het volgen van de aanwijzingen en adviezen van onze medewerkers.

· Om gebruik te maken van de badkamer in uw eigen accommodatie. De sanitaire voorzieningen 
zijn gereserveerd voor klanten die op een standplaats kamperen.

· om je handen regelmatig te wassen.

· Bij voorkeur te betalen met een kaart wanneer dat mogelijk is.

 

Voor dit doel hebben we:

· Vertrouwd met het papierwerk bij de receptie, is de nieuwe online incheckservice 
geïmplementeerd.

· Installeerde schermen om de receptionist van de klant te scheiden en een maximale capaciteit 
van 5 personen bij de receptie vast te stellen.

· Ingebedde informatieborden die verwijzen naar fundamentele regels.

· Ontworpen de menukaarten van de Bar-Restaurant die u kunt zien in uw mobiele telefoon door 
het scannen van een QR-code. Tafelreserveringen worden ook geaccepteerd voor de Telf. +34 972
66 75 83

· Bereid onze medewerkers voor op het voorkomen van risico's in verband met Covid-19

 Bovendien:

· We zullen op verschillende plaatsen op de camping desinfecterende gel aan klanten en personeel
verstrekken.

· We reinigen en desinfecteren onze faciliteiten op de juiste manier met speciale virus 
goedgekeurde producten.

· We zullen een aangepast entertainmentprogramma aanbieden.

Het zwembad en het voetbalveld zijn open, maar alleen gezinnen van één huishouden mogen samen 
zijn.

Gelukkig is het strand voor de camping breed en uitgestrekt, dus er worden geen beperkingen verwacht.


