Looplijnen :
Deze dient u te allen tijde te volgen.

Lunchkaart :
Roomservice: Telefonisch (212) bestellen van 12:00 uur tot 17:00 uur.
Terras: Tussen 12:00 en 17:00 uur.

Lunchpakketten :
Uw keuze kunt u doorgeven bij de receptie voor 21:00 uur.

Lunchpakket De Lutte € 10,- p.p.
Goed belegde baguette met ham en kaas, een plak ontbijtkoek, een flesje
drinken en een stuk handfruit.

Lunchpakket Twente € 15,- p.p.
Drie heerlijke belegde broodjes, een beboterde plak krentewegge, een bekertje
yoghurt, een lekkere muffin, een flesje biologisch sap en een stuk handfruit.

Mondkapje :
Is in het gehele hotel verplicht. Met uitzondering van uw hotelkamer.

Muziek :

Corona ABC
Van harte welkom in Hotel ’t Kruisselt! Om uw verblijf zo prettig en
veilig mogelijk te laten verlopen informeren wij u graag middels
onze Corona ABC. Wij houden ons te allen tijde aan de
maatregelen conform het RIVM, daarnaast hebben wij een
eigen reglement opgesteld.

Tijdens het diner luisteren naar heerlijke muziek?
Radio zender 24 NPO 4, 27 SKY radio of 31 Classic FM op de televisie.

Ontbijt :
Wordt bij uw kamer bezorgd. Tussen 07:30 uur en 10:00 uur.
Het is verplicht een tijdvak te reserveren.
’s Avonds na het diner plaatsen wij een kistje met tafelgerei bij uw
kamer, zo kunt u zelf de tafel indekken voor het ontbijt.

Terrassen :
Geopend bij goed weer van 12:00 tot 18:00 uur. U bent verplicht zich te
registeren bij aankomst en opnieuw wanneer u langer dan een uur het
terras heeft verlaten. Dit i.v.m. passanten die ook op het terras plaatsnemen.

Alle mogelijke maatregelen in het hotel zijn genomen om uw en
ons welzijn te garanderen. Dit kan betekenen dat u een andere
ervaring heeft dan tijdens voorgaande verblijven. Echter, door
deze maatregelen menen wij dat u optimaal kan genieten van
een ontspannen en onbezorgd verblijf in
Hotel ’t Kruisselt.
Wij wensen u een fijn verblijf toe!

Uitcheck :
Tussen 8:00 en 11:00 uur.

Zwembad en Sauna:
Is helaas niet toegankelijk.

Met gastvrije groet,
Team ‘t Kruisselt
En Linda & Jeroen Kampman
Dit Corona ABC is een levend document dat in de loop van de tijd zal worden
gewijzigd en aangepast naar ervaringen en ontwikkelingen.

Alcoholische dranken :
Tot 20:00 uur mogelijk om te bestellen of af te halen.

Badjas en slippers :
Zijn voor € 5,-- op te halen bij de receptie. De Badjas mag bij vertrek op de
kamer blijven en de slippers mag u meenemen naar huis. Bij de
Comfort Plus kamers zijn badjassen en slippers inbegrepen.

Bestellingen via derden:
Het is niet toegestaan pizza’s of andere gerechten van restaurants in de
omgeving te laten bezorgen bij uw kamer of bij het hotel.

Borrelkaart :
Roomservice: Telefonisch (212) bestellen van 12:00 uur tot 21:00 uur.
Terras: Tussen 12:00 en 18:00 uur.

Dieetwensen :

Golfen :
Reservering kunt u maken bij de receptie. Per starttijd kunt u 9-holes lopen.
9-holes à € 14,50 p.p. / 18-holes of meer à € 22,50 p.p.

Griepverschijnselen :
Wordt u ziek tijdens uw verblijf, dan bent u verplicht om ons daarover
te informeren.

Hotelfiets :
Staat voor u klaar in de fietsenstalling.
Fietssleutel is bij de receptie te verkrijgen.

Housekeeping :
Wij mogen uw kamer niet betreden als u in de kamer bent.
Hang daarom het Groene ‘Graag schoonmaken’ kaartje aan uw
deurklink wanneer u vertrekt, dan verzorgen wij uw kamer (tot 14:00 uur).

Heeft u een dieetwens of wenst u een voorkeur door te geven en bent u
benieuwd wat u vanavond eet? Bel de receptie (5), wij informeren u graag.

Huiskamer :

Zal door uw gastheer of gastvrouw bij uw kamer worden gebracht.
Tussen 16:00 en 17:00 uur plaatsen wij een kistje met tafelgerei bij uw
kamer, zo kunt u zelf de tafel indekken voor het diner.
Tussen 18:00 uur en 19:30 uur zullen wij het voorgerecht serveren.
Elke 30 minuten serveren wij de volgende gang. Na elke gang dient u
uw dienblad buiten uw kamer te plaatsen.
Het is verplicht een tijdvak te reserveren.

Jeu de boules en Poolbiljart:

Diner :

Drankenkaart :

U kunt een krantje lezen in de Huiskamer, maar consumptie is helaas niet
toegestaan.
Yes! Die mag u gebruiken. Materiaal aanwezig.

Kamers :
De kamers zijn schoongemaakt en gedesinfecteerd.

Koffie & thee:
Is aanwezig in de kamers. Extra koffie of thee nodig? Bij de receptie vindt u
een tafel met koffie, thee, suiker, melk en zoetjes. Pak gerust!

Roomservice of afhalen tussen 08:00 uur en 22:00 uur bij de bar.
Terras: Tussen 12:00 en 18:00 uur.

Eetkamer :
Is helaas niet toegankelijk.

Fiets- en wandelroutes :
Gratis te verkrijgen bij de receptie.

Dit Corona ABC is een levend document dat in de loop van de tijd zal worden
gewijzigd en aangepast naar ervaringen en ontwikkelingen.

