Beste klant,
Wij heten u van harte welkom en het doet ons genoegen dat u ondanks de huidige situatie
besloten heeft om op vakantie te gaan bij Aquarius. Onze grootste zorg is om u een
ontspannen en zorgeloze vakantie te garanderen. Daarom hebben we geprobeerd onze
infrastructuur en organisatie zo goed mogelijk aan te passen zodat u tijdens uw verblijf zo min
mogelijk beperkingen heeft.
Hier zijn enkele basisregels voor een harmonieus samenleven op de camping:
De belangrijkste regel (voor mensen ouder dan 6 jaar) draagt een gezichtsmasker wanneer u
zich in een openbare ruimte bevindt. U heeft GEEN gezichtsmasker nodig op uw plaats of
stacaravan, op het strand of in het kinderzwembad, als u iets te eten heeft in de bar of het
restaurant en als u sport of een andere activiteit doet waarbij het dragen van een masker niet
compatibel is.
De tweede basisregel is om de veiligheidsafstand van 1,5 meter aan te houden. Om dit zo
gemakkelijk mogelijk te maken, hebben we een reeks structurele en organisatorische
wijzigingen aangebracht om onnodige drukte te voorkomen. Je zult zien dat we in het grote
toiletgebouw nu aparte ingangen hebben voor de toiletten en de doucheruimte. In het
restaurantgedeelte hebben we ook aparte ruimtes: vanaf nu heb je alleen toegang tot het
Restaurant via de ingang voor de receptie en uitgang via het terras. Om bij de “Take-Away” te
komen, moet je door de pingpongkamer gaan en ook naar buiten gaan via het terras van het
Restaurant of terugkeren door de pingpongkamer.
We hebben borden geplaatst in alle gemeenschapsvoorzieningen waar u de aanbevelingen en
het maximale aantal mensen kunt zien, dat er idealiter in zou moeten zijn. Respecteer
alstublieft deze aanbevelingen en vermijd die gebieden die de limiet van hun capaciteit
hebben bereikt. Wacht niet binnen gebouwen, maar in aangewezen wachtzonen buiten.
Als u uzelf nog meer wilt beschermen, kunt u dit doen door uw handen te desinfecteren met
behulp van een van de talloze hydro-alcoholische gel-dispensers, verspreid over de camping.
Het animatieprogramma en de weersvoorspelling zijn te zien door een QR-code te scannen
op de mobiel of tablet. Evenzo met de laptop op www.campingaquarius.es
De menu's van onze eetruimtes zijn toegankelijk door een QR-code op de mobiele telefoon te
scannen (zie achterkant van deze pagina). De app vertaalt ook uw bestelling door de vlaggen
van het land te tippen. Als u echter de voorkeur geeft aan een traditioneel menu, zijn ze ook
beschikbaar.
Tafelreserveringen worden ook telefonisch geaccepteerd: voor het Aquarius Restaurant door
te bellen naar +34 972 550 181 of de Marlin-Beach-Bar op +34 651 827 388. U kunt uw
afhaalmaaltijden ook bestellen op het telefoonnummer van het Restaurant en het afhalen op
het gewenste tijdstip.
In de Supermarkt kunt u een bestelformulier voor ontbijtproducten verkrijgen, dat u voor
17:00 uur kunt invullen en het deponeren in de daarvoor bestemde brievenbus. De volgende
ochtend brengt een medewerker de bestelling naar uw staanplaats of stacaravan.
Ten slotte raden we om hygiënische redenen geen contante betaling aan. U kunt onze
MoneyCard gebruiken, die u kunt kopen of opladen bij de Receptie.
Wij wensen u een ontspannen en zorgeloos verblijf en staan altijd tot uw beschikking voor
vragen of suggesties.
Met vriendelijke groet, Markus Rupp (algemeen directeur)

