Kjære gjest!
Vi tar smittevern på det høyeste alvor, og gjør vårt ytterste for at det skal være trygt å besøke og bo hos oss.
Bardøla Høyfjellshotell følger rådene til myndighetene, Hol Kommune og NHO-Reiseliv for smittevern mot Covid-19.

INN S J EK K /U T SJE KK
– Begrens antall mennesker ved
resepsjonsdisken.
– Hold 1 meter avstand
– Ikke bruk heisen sammen med andre
enn fra ditt følge.
– Utsjekk kl 11.00
H OTE L L ET
– Ved opphold bruker man samme bord og
stol i restaurant og eventuelt på kurs hele
oppholdet.
– Maks antall på private samlinger er 50
gjester.
– Maks antall på firmasamlinger er 200
gjester om det ikke serveres alkohol.
H OTE L L R OM
– Det vil ikke bli daglig rengjøring
på rommet
– Nye håndklær får du i resepsjon
– Søppel kan settes i gangen før kl 10.00
– Pynteputer og sengetepper er fjernet.

F ROKOST
Serveres i restauranten:
Hverdager: 07.00-10:00
Lørdag: 07.30 – 10.30
Søndag: 07.3 0 – 11.00
– Ved frokosten anbefaler vi hansker og eget
bestikk som ligger fremme.
– Kaffe finner du på automaten på utsiden
av restauranten
Husk å holde god avstand og vær nøye
med håndhygiene.
SOF I AS CAF É & BAR
Åpent fra kl 12.00 til 22.00 alle dager
– Ved besøk på Sofias cafe skal man
registrere seg med sin tlf på appen
safespot.
– Menyen finner du på bardola.no
Husk å holde god avstand og vær nøye
med håndhygiene.

SVØ MME BAS S E NG
Åpningstid: 07.00 – 21.00
– Husk å vaske desinfisere hender
– Maks 20 gjester av gangen.
– Man må registrere seg med sin
tlf på appen safespot
– Følg de rutiner som er angitt
i garderoben
– Hold god avstand
T RIMRO M
Åpningstid: 07.00 – 21.00
– Husk å vaske desinfisere hender
– Følg de rutiner som er angitt
i garderoben
– Hold god avstand
– Husk å desinfisere apparater
etter bruk.
L E KE RO M
Lekerommet er dessverre
stengt av smitteverns hensyn.

