
Alle faciliteiten zijn beschikbaar.

· Zwembaden: Eén zwembad is gegarandeerd vanaf de opening: De Penelope Pool wordt 
geopend, vervolgens, afhankelijk van het aantal bezoekers, de Tropical Pool en vervolgens het 
volledig gerenoveerde Waterpark. De andere zwembaden volgen. Alle zwembaden zullen beperkt
toegankelijk zijn. Er kan maar één persoon per 7 m² in het water zijn, dit wordt begeleid door onze
medewerkers. De openingstijden worden opgeschort. Tijdens de pauze wordt de faciliteit 
gedesinfecteerd. Het zal niet mogelijk zijn om, zoals in voorgaande jaren, uw plaats in te vullen 
voor de volgende openingstijden/diensten

· Restaurants: De opening van een restaurant, twee bars en een ijssalon is gegarandeerd. Binnen 
het gebouw moeten de gasten het masker dragen telkens als ze niet aan tafel zitten en in elk 
geval moet de interpersoonlijke afstand van een meter gerespecteerd worden.

· Toiletten: De reiniging met gecertificeerde producten wordt de hele dag door uitgevoerd. De 
handdesinfectieautomaten bevinden zich op verschillende plaatsen en alle toiletten kunnen 
worden gebruikt in overeenstemming met de minimumafstanden.

· Strand: Op het beheerde strand zal elke parasol 14 vierkante meter hebben. Op het open strand 
moeten de gasten een afstand van minstens een meter van de buren garanderen, de 
verantwoordelijkheid wordt aan het gezond verstand overgelaten.

· Kantoren: Bij de receptie is het mogelijk om veilig in en uit te checken. Elke teller wordt 
afgeschermd met een plexiglas paneel. Het is aan te bevelen dat slechts één persoon tegelijk naar
de balie gaat. Het gebruik van een masker en desinfecterende gel is verplicht tot nieuwe 
ministeriële indicaties. Wij raden u aan om online in te checken en betalingen te doen met een 
bankoverschrijving, EC-kaart of creditcard. 

· Animatie: De animatie is actief gedurende de gehele openingstijd van de faciliteit. Het aantal 
deelnemers is beperkt en de registratie moet via de Bi4you app gebeuren om ervoor te zorgen 
dat iedereen in alle veiligheid aan de activiteiten kan deelnemen. Er zullen meer data zijn, zodat 
de aanwezigheid kan worden gecontroleerd...

· Ontsmettingsproducten: Zijn beschikbaar voor gasten en medewerkers op verschillende punten 
in de faciliteit en bij de ingang van de kantoren

· Het gebruik van het masker: Is verplicht voor de gasten wanneer zij zich buiten hun eigen 
kampeerplaats/appartement / wooneenheid bevinden en altijd in openbare binnenruimtes, 
indien gewenst of vereist en indien het niet mogelijk is om een afstand van minstens een meter 
tot andere personen te garanderen, tenzij zij tot dezelfde familie behoren.

· Informatieposters: Er zullen informatieposters in verschillende talen aanwezig zijn bij de 
servicefaciliteiten van de fabriek.

· Kortom, de afstand van een meter tussen de ene persoon en de andere, het gebruik van het 
masker en het gebruik van handdesinfectiegels zullen de drie basisregels zijn voor een veilig 
samenleven


