Skagen den 21.04.2021
Kære Gæst
Velkommen til Hotel Strandly.
Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor har vi foretaget følgende tiltag:
Hold afstand:
Vi respekterer risikoen for smitte med Corana virus, i forhold til dig som gæst og
vores medarbejdere. Når du færdes på hotellet, bedes du holde afstand til andre
gæster og medarbejdere.
Coronapas
For øjeblikket er det kun muligt at spise morgenmaden i hotellets restaurant, hvis I
har et gyldigt Coronapas samt ID. Coronapasset vises ved morgenbordet.
Coronapasset skal også medbringes ved besøg i vores restaurant Bodilles Kro, som
er beliggende 300 m fra hotellet. Receptionen hjælper gerne med at bestille bord
eller I kan kontakte restauranten direkte på telefon +45 98441131.
Hygiejne:
Vi har derfor ekstra opmærksomhed på hygiejne og har håndsprit og mundbind til
rådighed for både gæster og personale. Mundbind kan købes i receptionen til 5 kr.
pr. stk. Vi henstiller til at alle gæster opretholder god håndhygiejne ved hyppigt at
vaske hænderne og bruge håndsprit.
Under morgenmadsserveringen SKAL man have
mundbind på, når man går ind i morgenmadsrestauranten indtil man har fået sat sig ved sit bord. Det
samme gælder, når man forlader restauranten efter
morgenmaden.
Rengøring:
Vi har gennemgået procedurerne for rengøring af hotellets værelser efter hvert
ophold. Det lægges ekstra stor vægt på rengøring af overflader på møbler og døre
samt nøgler, dørhåndtag, greb, kontakter, fjernbetjening, køleskab m.m.
Derudover er der selvfølgelig fokus på rengøring af fælles arealer med hensyn til
ekstra tiltag med rengøring af møbler m.m. i morgenmadsrestaurant og reception.

Rengøring af værelse:
På grund af evt. smittefare er der ingen daglig rengøring af værelset under opholdet.
Der er kun rengøring af værelset efter afrejse. Ekstra håndklæder, sæbe, håndsprit,
toiletpapir m.m. kan afhentes i receptionen. Skrald kan afleveres i containeren, som
er placeret i gården bag hotellet.
Morgenbuffet:
Vi har valgt ikke at servere morgenbuffet. I stedet for kan du vælge ud fra den
udleverede liste, hvad du ønsker at spise. Så bliver det serveret ved bordet i
restauranten. Hvis du er mere sulten, kan du selvfølgelig bestille ekstra mad og
drikke. Det er muligt selv at hente morgenmaden og tage maden med på værelset.
Morgenmad mellem kl. 8 – 10:
Indgang til morgenmadsrestauranten er i forgangen på hotellet. Udgang kan ske af
de 2 havedøre, som er i øverste og nederste restaurant.
Du vil blive tildelt et bord efter henvisning fra tjeneren. Pladserne fordeles med
behørig afstand. Det er ikke tilladt selv at finde en plads. Der kan være borde, der
ikke kan anvendes, fordi bordet ikke er rengjort efter tidligere gæster. Det er ikke
tilladt at flytte stolene uden aftale med tjeneren.
Sygdom:
Det er ikke tilladt at bo på hotellet, hvis du har den mindste mistanke som værende
smittet med Corona virus, eller at du er i karantæne.
Skulle du have spørgsmål til ovenstående, kontakt venligst personalet. Uden for
receptionens åbningstid kan vi træffe på telefon 98443300 eller mobil 51570527.
Vi ønsker dig et dejligt ophold hos os og i Skagen.
Med venlig hilsen
Hotel Strandly Skagen
Håndsprit:
Ved ankomst får du udleveret en flaske håndsprit, som kan
anvendes under dit ophold. Du bedes venligst aflevere flasken
sammen med nøgle og parkeringsbevis ved afrejse, så vi kan få
den fyldt op og rengjort til den næste gæst. Vi har desværre haft
gæster, som har taget flasken med hjem!!!

