COVID-19 maatregelen:
Op dit moment geldt er een landelijke lock-down en avondklok tot 22:00 uur. (tot 28-04-2021)
Hieraan zijn een aantal regels verbonden:
-Er geldt binnen het hotel een mondkapjesplicht. (Behalve op uw hotelkamer).
-De lounge, wellness, restaurant & terras zijn gesloten voor gebruik.
-Bij de bar zijn drankjes, lunch & hapjes verkrijgbaar om op uw kamer te nuttigen. (8:00 - 22:00 uur).
-De maaltijden mogen uitsluitend op uw kamer worden genuttigd. (Zie "Maaltijden" hieronder).
-Na 20:00 uur mogen er geen alcoholische dranken door ons worden verstrekt.
-Na 22:00 uur mag u zich niet meer op de openbare weg begeven zonder geldige reden.
Maaltijden:
Ontbijt kunt u, op de met u afgesproken tijd tussen 8:00 & 10:00 uur afhalen in het restaurant om te
nuttigen op uw kamer. Wegens de COVID-19 maatregelen is er dus geen buffet, maar krijgt een
formulier waarop u kunt aangeven wat u wilt voor uw ontbijt en wanneer we het mogen klaarzetten.
Lunch: 12:00 – 16:00 uur. ’s Middags kunt u genieten van een lekkere lunch. Een rijk belegd broodje,
een uitsmijter of een salade. U vindt ze op onze lunchkaart. U kunt dit afhalen bij de receptie.
Diner: Wij serveren een dagelijks wisselend 3-gangen “Menu van de Chef” (Halfpension-menu). Dit
wordt op de afgesproken tijd voor u klaargezet en kunt u afhalen in het restaurant om op uw kamer
te nuttigen. De mogelijke tijden liggen tussen 18:00 & 19:00 uur. U kunt zich laten verrassen of
vragen naar het menu bij de receptie. Wanneer u al halfpension heeft gereserveerd is dit
inbegrepen. Heeft u alleen met ontbijt gereserveerd en wilt u ook bij ons dineren? Dan verzoeken wij
u uiterlijk voor 16:00 uur op de dag zelf te reserveren. Wij houden rekening met dieetwensen*, mits
vooraf bekend gemaakt.
Reserveren voor het diner? Bel: +31-(0)222-317274 Prijs: € 32,50 p.p. (*neemt u bij gecompliceerd
dieet of extreme allergie vooraf contact met ons op).
Het is niet toegestaan maaltijden te laten bezorgen en / of afhaalmaaltijden te nuttigen op uw
kamer, anders dan door ons verstrekt.
Parkeren:
U kunt gedurende uw verblijf uw auto gratis parkeren op de parkeerplaats van het hotel. Verder is
het op Texel overal betaald parkeren en kunt u bij de parkeerautomaat op de openbare
parkeerplaatsen een E-vignet kopen.
Tot 14-05-2021 wordt een deel van het hotel verbouwd. Hierdoor is de parkeerplaats gedeeltelijk
ingenomen door de aannemer. U kunt in de tweede inrit vanaf de entree uw auto parkeren.
Bouwwerkzaamheden zullen verder geen overlast veroorzaken. Tot de genoemde datum is alleen het
zuidelijke deel van het hotel in gebruik. De bouwwerkzaamheden zijn in het noordelijke deel en is er
een ruime buffer tussen deze vleugels.

