Velkommen til Fleischer’s Hotel!
Vi gjør oppmerksom på at hotellets drift og noen av våre fasiliteter kan være tilpasset i
henhold til de gjeldende Covid-19 regler. Buffet kan være endret til forberedte serveringer,
daglig rengjøring på rommene kan være erstattet med sluttrengjøring og enkelte
innendørsfasiliteter kan være begrensede eller ikke tilgjengelige i perioder. For eksempel
svømmebasseng, boblebad, badstuer, treningsrom, bordtennisbord, lekerom og lignende.
Videre har vi begrenset kapasitet i bar og restauranter og anmoder deg om å reservere
bord i restauranten ved ankomst. Kun bordbestilling er tillatt og vi ber deg unngå
bardisken for bestilling. Under kan du gjøre deg kjent med våre øvrige retningslinjer for
trygge opphold.

• Hold 1-2 meters avstand
• Alle sjekker inn tidligst mulig
• Bruk trappene – unngå heis
• Sjekk ut via utsjekksskåler i resepsjonen om du ikke har noe å betale for
• Vi går ikke inn på ditt rom under oppholdet – be evt. om nye håndklær i resepsjonen

• Tid i svømmebassenget må bestilles i resepsjonen og er åpent fra kl. 07:00-20:00
• Unngå bruk av garderobe, bruk eget rom før og etter bading
• Badekåpe og ekstra håndkle kan leies fra resepsjonen til kr 75,- per person
• Vask hender/benytt håndsprit før du går inn i avdelingen
• Boblebad, badstuer og treningsrom holdes midlertidig stengt

• Møt opp til angitt tid og følg personalets anvisninger
• Benytt håndsprit og bruk engangshanske på gripebestikk
• Vis god køkultur – hold avstand
• Berør kun det du skal ha
• Vennligst bli sittende ved bordet uten å oppsøke bar

• Unngå bardisken – vent på bordbestilling og servering
• All servering av alkohol avsluttes iht. gjeldende regelverk

• Syke personer holder seg hjemme
• Resepsjonen har temperaturmåler
• Bruk albukroken/papir når du hoster/nyser
• Vask hendene ofte og grundig
• Du finner desinfisering ved inngangen til våre fellesareal
• Antall gjester rundt bordene må tilpasses smitteverntiltak
• Overhold 1-2 meters avstand

Vennligst kontakt resepsjonen dersom du ønsker ytterligere informasjon angående dette.
Vi minner om at tilpasningene av hotellets drift gjøres for å sikre de beste og tryggeste
rammene rundt ditt opphold.
Husk å ta vare på deg selv og andre ved å vaske hender, hoste i albuekroken og holde 1-2
meters avstand.
Vi ønsker deg et minneverdig opphold her hos oss på Voss!
Med hensynsfull hilsen fra alle oss på Fleischer’s Hotel

