Hvidbjerg Strand Feriepark åbner den 13/4-20
Campingpladser og feriecentre må gerne holde åbent, men aktiviteterne skal holdes lukket ifølge
instruks fra Erhvervsministeren.
https://nordjyske.dk/nyheder/erhverv/erhvervsminister-campingpladser-maa-holde-aabent-ipaasken
Hvis vi følger sundhedsmyndighedernes anvisninger og retningslinjer så kan vi alle nyde camping
og hytte livets glæder hvor der er masser af frisk luft og højt til loftet.
På Hvidbjerg Strand Feriepark sørger vi hele dagen for ekstra rengøring og at spritte af overalt.

Badeland, legeland, trampolincenter, wellness og restauranter er lukket.
Vedr. udendørs legepladser
VI har været i kontakt med myndighederne som bekræfter at udendørs legepladser må være åbne.
Rigspolitiet understreger, at der på offentligt tilgængelige steder ikke må befinde sig flere end 10
personer på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID19.
Dette betyder at vi vil gå runder på campingpladsen og legepladserne så vi kan holde øje med at
for mange børn ikke stimler sammen på eet sted. Vi beder også forældre om at holde et vågent
øje med dette. Vi er alle interesserede i at vores børn kan komme ud at lege på betryggende vis.
Vi har følgende udendørs aktiviteter som alle er åbne:
Købmand
Isbar
Fiskebutik
Pizza/Pasta take away
Fiskesø (gratis)
Fodboldbaner med kunstgræs og bander omkring
Hoppepuder og trampoliner
Legepladser
Minigolf

Vi har gode tilbud på forårspladser fra den 13. april til den 5. juli så skynd jer at ringe til os for at
booke.

Retningslinjer for alle på Hvidbjerg Strand Feriepark.
Reception
Kun 4 gæster i receptionen ad gangen. Brug håndsprit ved indtjekning.
Købmand – is butik.
Brug håndsprit der hænger ved indgangen. Husk at holde afstand til hinanden.
Minigolf
Brug håndsprit og hold afstand til hinanden. Bolde og køller skal sprittes af. Nyd den friske luft.
Toiletfaciliteter
I første omgang holder vi kun familierum åbne. Der er ekstra grundig rengøring af familierummene
flere gange daglig.
Køkkener
Vores køkkener er åbne men hold afstand og husk at spritte af. Der er ekstra grundig rengøring
flere gange dagligt.

Husk at vi alle skal passe på hinanden.

