WELKOM
VAKANTIE 2021!
4 . 0 V E R S I O N | 28 . 0 7 . 2 0 2 1

HELLO 2021
HOLIDAYS!
Sangulí Salou is haar 49ste seizoen van start gegaan met de wens dat

jullie een zomer zoals altijd kunnen beleven. We hebben ons goed
voorbereid en alle noodzakelijke hygiëne- en preventiemaatregelen
zijn geimplementeerd. Kortom: we hebben hard gewerkt en blijven hard
aan het werk zodat jullie, zoals jullie gewend van ons zijn, een safety en
kwaliteitsvolle vakantie kunnen beleven.

Hoe doen we dit?
We hebben en blijven natuurlijk ook onze hoge normen op het gebied van
hygiëne, desinfectie en de gebruikelijke cleaning versterken. Dit is en blijft
altijd één van de belangrijkste prioriteiten van de Camping & Resort en het
is ook door de gasten één van de meest gewaardeerde aspecten.
Op elk moment worden alle maatregelen, die afhankelijk van de
pandemie door de gezondheidsautoriteiten vastgesteld zijn,
geïmplementeerd.
Het Technisch Comitë COVID19 blijft gehandhaafd. Dit comité bestaat
uit professionals van de afdeling Quality en HACCP, de afdeling
ongevallen preventie zodat we de naleving van de vastgestelde
protocollen garant blijven stellen.
Het personeel van Sangulí Salou is goed geinformeerd en opgeleid zodat
zij met de juiste en de volledige safety hun werk doen.
We herinneren je eraan dat met het doel om de beste safety te geven, dat
we afgelopen zomer, maar ook dit jaar, het Safe Tourism Certified
Acknowledgement hebben ontvangen. Dit Aknowledgement wordt
uitgereikt door de ICTE (Institute for Spanish Tourism Quality), een
overheidsinstantie die valt onder het Ministerie van Industrie, Handel en
Toerisme en dit wordt erkent aan de toeristische instanties die de
hoogeisende COVID19 preventieprotocollen implementeren.

MAXIMALE GUARANTEES OOK IN 2021

ZORGELOOS
RESERVEREN
We flexibiliseren onze reserverings- en annuleringsvoorwaarden
zodat je je vakantie 2021 zorgeloos tot stand kunt brengen!

Meer flexibiliteit in het reserveren en het annuleren.
Op Camping & Resort Sangulí Salou weten we, nu meer als ooit tevoren,
dat de planning kan veranderen en dat de gezinnen maximale safety en
sereniteit wensen. Om deze reden hebben we onze reserverings- en
annuleringsvoorwaarden geflexibiliseerd zodat je je vakantie zorgeloos
tot stand kunt brengen! Indien de planning mocht veranderen, no worries,
wij hebben het eenvoudiger voor je gemaakt:
We hebben het percentage van het eerste aanbetalingsbedrag van je
reservering verlaagd.
We hebben de periode die nodig is om een annulering van je reservering
aan te vragen verkort.
Bekijk de details van deze nieuwe voorwaarden op onze website:
https://www.sangulisalou.com/nl/praktische-informatie/

AANGEPASTE
FACILITEITEN
Onze faciliteiten zijn aangepast, tot dit nodig mocht zijn, om
jullie met de maximale safety van dienst te kunnen zijn.
Preventieschermen bij de dienstverleningen van customer care.
Hydro-Alcoholische Gel Dispensers in de drukst bezochte faciliteiten
zoals: recepties, bars, restaurants, toiletgebouwen, winkels, zwembaden,
miniclubs en kinderspeeltuinen.
Affiches waarop de veiligheidsmaatregelen en het maximale toegestane
personen staan vermeld.
Vloerlijn stickers met vermelding van de minimale veiligheidsafstand.
Minimale veiligheidsafstand tussen de aanwezige restauranttafels.
Beperking van de personencapaciteit in de toiletgebouwen zodat we de
minimale veiligheidsafstand kunnen waarborgen.
De faciliteiten en de gemeenschappelijke ruimtes worden continu
schoongemaakt met producten die garant staan voor de desinfectie van
deze.

ZWEMBADEN
De zwembaden zijn een heel belangrijk onderdeel van de vakantie
op Camping & Resort Sangulí Salou. Rekening houdende met de
ervaring die we hebben opgedaan tijdens de zomermaanden van
2020, blijven we maatregelen handhaven zodat je met een gerust
hart kunt genieten van de zwembaden.
Desinfecterende matten in alle entrees van deze.
Scheidingsafstand tussen een groep van 2 tot 5 ligbedden om de
veiligsafstand tussen de verschillende gezinnen te kunnen garanderen.
Het continue desinfecteren van de ligbedden.
Desinfectie en schoonmaak van de terrassen van de zwembaden.
Personeel ter plaatse die de gasten informeert over het juiste gebruik van de
ligbedden en die toezicht houdt op het niet overschrijden van de
capaciteit van het maximale toegestane personen.
Zichtbare informatie over het aantal aanwezige gasten tijdens het tijdstip
van een mogelijke maximale bezetting alsook de informatie betreffende de
maximale bezetting van de glijbanen en de toegang tot deze.
De technische stop tussen 14.00 uur en 15.00 uur blijft gehandhaaft zodat
opnieuw de terrassen en de ligbedden gedesinfecteerd worden.

RECEPTIE EN
CUSTOMER CARE
We blijven ons inzetten voor een verbetering van de verschillende
vormen van customer care zodat je geen minuut van je
welverdiende vakantie verliest.
Het checkin online systeem is verbeterd zodat je bij aankomst niet hoeft
te wachten en je op een eenvoudigere manier kunt genieten van je
accommodatie.
Als je eenmaal op de Camping & Resort bent kun je contact opnemen
met de receptie via WhastApp. Op deze manier kun je je verzoek
mededelen zonder dat je daarvoor naar de receptie hoeft te gaan.
Bovendien beschikken de meeste accommodatie van het Resort over een
(huis)telefoon zodat je vanaf deze naar de receptie kunt bellen.
Graag willen wij je eraan herinneren dat je elk verzoek, vraag of twijfel
kenbaar kunt maken aan de afdeling customer care en wel via telefoon
(00.34.977.38.16.41), email of sociale media. Voor informatie betreffende de
reservering verzoeken wij je vriendelijk contact op te nemen met
booking@sangulisalou. com

Indien je algemene informatie wenst te

ontvangen kunt je deze opvragen via info@sangulisalou.com
Tevens kun je op onze website alle actuele informatie vinden.
Neem een kijkje! https://www.sangulisalou.com/nl/

+34 977 381 641

SCHOONMAAK VAN
DE ACCOMMODATIES
We blijven werken volgens de protocollen van reiniging en
desinfectie die garant staan voor de safety van onze gasten en ons
personeel.
We blijven de protocollen van reiniging en desinfectie van de accommodaties
handhaven. Deze zijn goedgekeurd en worden gecontroleerd door ons
Technisch Comité Covid19.
Alle luchtkanalen in de accommodaties worden ook tijdens dit seizoen 2021
gedesinfecteerd. Tevens worden de filters van de airconditioning, na elke
checkout, gereinigd met een desinfecterend middel dat zorgt voor een
zuivere en schone lucht.
Wij blijven aangeven dat de accommodatie voor jullie binnenkomst is
gedesinfecteerd.

BARS EN RESTAURANTS
Vakantie is geen vakantie als je niet kunt genieten van een goed
gastronomisch aanbod. Om deze reden blijven we werken volgens
de normen en voorwaarden van hygiëne en safety waardoor jullie
ook dit jaar weer kunnen genieten van de bars en restaurants van
Sangulí Salou.
We zullen de officiële aanbevelingen van de maximale
veiligheidscapaciteit alsook de normen betreffende de minimale
veiligheidsafstand in de verschillende etablissementen blijven opvolgen.
De fysieke menukaarten zijn vervangen door QR codes.
We handhaven de protocollen voor het garant staan van een goede
ventilatie en kwaliteit van de lucht in alle etablissementen.
We blijven de protocollen, die garant staan voor een correcte
voorbereiding van de etenswaren en desinfectie van groenten en fruit,
naleven.

ANIMATIE EN
SPORTACTIVITEITEN
De animatie van Camping & Resort Sangulí Salou wordt zodanig
aangepast dat je kunt blijven genieten van het grote aanbod van
verschillende activiteiten en van het entertaiment voor alle
leeftijden.
De maximale veiligheidscapaciteit binnen de sportfaciliteiten en de
miniclub wordt telkens weer opnieuw aangepast gelang de voorschriften
van de Minister van Volksgezondheid.
Het aanbod van de activiteiten voor de kids in de buitenlucht zal opnieuw
bestudeerd en bekeken worden.
We blijven de protocollen handhaven voor een ordelijk gebruik van de
fitnessruimte en de correcte desinfectie van deze.
We blijven genieten van het avondentertainment, maar ook hier dien je de
maximale veiligheidscapaciteit te blijven respecteren.

HET GEBRUIK VAN MONDKAPJES
Camping & Resort Sangulí Salou houdt zich aan de voorschriften met betrekkking tot het gebruik van de
mondkapjes van de Catalaanse regering. In die zin willen we dat je weet dat:
het gebruik van het mondkapje verplicht is voor iedereen vanaf 6 jaar indien je je in een gesloten
ruimte bevindt maar ook buiten waar het niet mogelijk is om de veiligheidsafstand te bewaren.
Om toegang te krijgen tot de de establissementen zoals bv. supermarkten of restaurants, is het gebruik
van het mondkapje verplicht. Terwijl je wacht om geholpen te worden door één van onze medewerkers is
het gebruik van het mondkapje ook verplicht, dit ook als je je in de buitenlucht bevindt.
In het Amfitheater is het verplicht het mondkapje te dragen.
VISITE
Externe bezoeken op Camping & Resort Sangulí Salou zijn niet toegestaan. Dit om een nauwkeurige
controle over de veiligheidscapaciteit te hebben, te voldoen aan de huidige regelgeving en om alle
noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te garanderen.
Gezien de uitzonderlijke omstandigheden waarmee we momenteel worden geconfronteerd, vragen we
jullie begrip voor eventuele ongemakken die dit kan veroorzaken.

De zomerervaring van 2020 heeft ons laten zien dat, mits je je
blijft houden aan de adviezen en recommendaties van de
gezondheidsinstanties, je met een gerust hart van een
onvergetelijke vakantie kunt genieten.
"De schoonmaakprotocollen Covid-19 werden strikt volbracht, maar op
een zodanige manier dat het plezier van ons gezin op geen enkele
manier beïnvloed werd. Heel erg bedankt dat jullie ons hebt laten
ontsnappen aan deze “waanzin van 2020” en dat we een quality time
hebben gehad met prachtige herinneringen met mijn
baby’s in deze moeilijke momenten.”
Opinie gepubliceerd in Facebook door: Zoe, Engeland

"Camping met zeer goede faciliteiten, zeer schone toiletgebouwen en
alles in overeenstemming met de voorschriften COVID19... Een echt 5sterren resort."
Opinie gepubliceerd in Google door : Luis Enrique, Spanje.

"In deze periode van COVID is aan alle voorwaarden voor een safety
vakantie voldaan"
Opinie gepubliceerd in Tripadvisor door: Melanie, Frankrijk.

“Wat een mooie camping! De zone Àfrica is geweldig! Alles is perfect
gepland in verband met het Cornoavirus! Alle gasten respecteerden
deze normen en hierdoor was er een geweldige sfeer. We hebben
echt een geweldige vakantie gehad!”
Opinie gepubliceerd in Facebook door: Sanneke, Nederland.

"Uitstekend COVID-management: er wordt continue gedesinfecteerd. Er
is altijd iemand aanwezig die desinfecteert, dit zowel in de
toiletgebouwen als in de andere gemeenschappelijke ruimtes. Deze
persoon legt perfect uit hoe wij gasten, via het protocol covid19
bepaalde dingen kunnen/moeten doen en op welke wijze. Dankzij hun
advies ben ik andere plaatsen ook kritischer gaan bekijken en
beoordelen.”
Opinie gepubliceerd in Google door: Amanda, Spanje.

Geen twijfel meer mogelijk, boek nu je vakantie
op Camping & Resort Sangulí Salou!

