KJÆRE GJEST,
Vi tar smittevern på det høyeste alvor, og gjør vårt ytterste for å sikre at det skal være
trygt å bo hos oss og besøke oss. Vestlia Resort følger myndighetene og
Hol Kommune sine anbefalinger for smittevern mot Covid-19.

INNSJEKK

RENHOLD

- Begrens antall mennesker ved
resepsjonsdisken.
- Det oppfordres til at bare 1 fra hvert
reisefølge
- Hold 1 meter avstand.

- Hyppig renhold av kontaktflater som heiser,
dørhåndtak, gelender etc.
- Oftere rengjøring av fellesareal. Rengjøring i
henhold til anbefalinger fra myndighetene og
Hol Kommune.

UTSJEKK

RESTAURANT

- Begrens antall mennesker ved
resepsjonsdisken.
- Det oppfordres til at bare 1 fra
hvert reisefølge
- Hold 1 meter avstand
- Vi har en utsjekkingsboks hvor du kan legge
nøkkelen ved utsjekk. Da vil kortet som er
autorisert ved bestilling/innsjekk bli belastet.

ROM

- Det vil ikke være daglig rengjøring
- Nye håndklær kan man få i resepsjonen
- Søppel kan settes i gangen utenfor rommet
før klokken 10.00
- Pynteputer og sengetepper er fjernet
- Reklameartikler, penner og brosjyrer
er fjernet.

FROKOST
Vestlias frokostbuffet
Vis hensyn - hold avstand!
MIDDAG
- 3-retters meny
For oversikt over meny, se vestlia.no/meny
- Barnebuffet.

BOWLING

- Annenhver bane er stengt slik at trengselen
bli mindre
- Kulene blir desinfisert mellom hver ny runde
- Desinfisering av sko mellom hver bruker.

LEKELAND

- Plastballene er fjernet
- Hyppig vask og desinfisering
- Hold avstand på 1 meter til andre barn
og voksne
- Ved stor pågang kan det bli begrenset
adgang til lekeland. Overnattende gjester
vil i så fall bli prioritert.

EVENTYRBADET

- 4 dusjer tilgjengelig i hver garderobe
- Herregarderoben vil bli stengt 12:30–13:00
og 17:00–17:30 for renhold
- Damegarderoben vil bli stengt 13:00–13:30
og 17:30–18:00 for renhold
- Man kan bruke Eventyrbadet mens
garderoben er stengt, men man kan ikke
gå inn og ut av Eventyrbadet.

SPA

- Begrenset antall i klimasonen
- Hyppig renhold.

FITNESS

Bruk desinfisering som står fremme før og etter
bruk av apparater.

Vi ser frem til å ønske deg et hyggelig opphold her med oss på fjellet!

Bakkestølvegen 81, 3580 Geilo
Tlf: 32 08 72 00 | E- post: mail@vestlia.no

