Welkom bij Puur Spa
Voor een veilig en comfortabel bezoek aan Puur Spa, zijn enkele nieuwe en tijdelijke
voorzorgsmaatregelen van kracht in een poging om de verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan. We vragen hierin om jouw medewerking.

1,5m
Desinfecteer je handen bij
aankomst, wij hebben gratis
handgel aan de receptie

Deponeer gebruikt
badlinnen na je bezoek
bij de receptie

Bewaar ten allen tijde
1,5 meter afstand
tot onze medewerkers

Betaal digitaal, wij
aanvaarden momenteel
geen cash betalingen

Tussen elk bezoek in
wordt schoongemaakt met
desinfecterende middelen

Neem telkens een douche
voor en na het gebruik
van sauna en zwembad

Ben je ziek of is iemand
uit je omgeving ziek, dan is
een bezoek afgeraden
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Een woordje uitleg...
Omwille van de coronamaatregelen, maar vooral omwille van je eigen én onze
gezondheid geven wij momenteel geen rondleiding aan klanten. Maar we maken je
graag wegwijs bij Puur Spa met dit document. Geniet van je bezoek!

Bij aankomst ontvang je van ons een badjas, handdoek en wegwerp
badslippers. Mocht je een extra handdoek nodig hebben, dan kan je hierom
vragen aan de receptie. Het gebruik van een handdoek is verplicht op de
saunabanken en op de loungezetels.
Let op de zwarte trapjes van het binnenzwembad, want die zijn niet altijd
even zichtbaar. Het zwembadwater water is 30° warm en wordt hygiënisch
gehouden door toevoeging van chloor. We vragen je om niet in het water te
springen én om niet te rennen rondom het zwembad (een natte vloer is glad).
In de sauna stellen we een opgietaroma ter beschikking (gelieve geen eigen
aroma te gebruiken). Giet maximum 2 lepels op de stenen per saunabeurt. Het
stoombad werkt volautomatisch. Mocht er toch even geen stoom zijn, heb
dan 5 à 10 minuutjes geduld voor verse stoom.
In elk arrangement is een glaasje cava of fruitsap inbegrepen, vers fruit en
koekjes van onze bakker. Momenteel serveren wij geen bijkomende catering
en is het evenmin toegestaan om eigen voeding mee te brengen. Een extra
drankje of een fles cava of champagne kan je steeds aan de receptie
bestellen.
De private tuin is toegankelijk : draai eerst de vaste sleutel om en draai daarna
de handgreep naar onderen, de deur kan je nu openschuiven. Maak gebruik
van de badslippers (binnen of buiten) zodat het welnessgedeelte vrij blijft van
gras of aarde uit de tuin.
Bij Puur Spa geldt een strikt rookverbod in het hele complex, ook in de tuin en
in de toiletten. Respecteer aub dit rookverbod voor ons team en voor de
bezoekers die na u komen. Wie de regel overtreedt, riskeert van
overheidswege een boete van 200 euro.

