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HELLO 2021
HOLIDAYS!

Hoe doen we dit?

MAXIMALE GUARANTEES OOK IN 2021

Cambrils Park haar 25ste seizoen met de wens dat jullie een

zomer zoals altijd kunnen beleven. We zijn ons aan het

voorbereiden op het implementeren van alle Covid19

noodzakelijke hygiëne- en preventiemaatregelen. Kortom: we zijn

hard aan het werk zodat jullie, zoals jullie gewend van ons zijn,

een safety en kwaliteitsvolle vakantie kunnen beleven.

We blijven onze hoge normen op het gebied van hygiëne, desinfectie en de

gebruikelijke cleaning versterken. Iets wat altijd een absolute prioriteit is

geweest voor de Resort en wat ook door de gasten één van de meest

gewaardeerde aspecten is.

Op elk moment zullen we alle maatregelen, die afhankelijk van de

pandemie door de gezondheidsautoriteiten vastgesteld worden

implementeren.

We handhaven het Technisch Comitë COVID19. 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 Cambrils Park zal goed geinformeerd en opgeleid

worden zodat zij met de juiste en volledige safety hun werk doen.

We herinneren je eraan dat met het doel om de beste safety te geven, dat

we opgelopen zomer het Safe Tourism Certified Acknowledgement

hebben ontvangen. Dit aknowledgement wordt uitgereikt door de ICTE

(Institute for Spanish Tourism Quality). Dit is een overheidsinstantie die valt

onder het Ministerie van Industrie, Handel en Toerisme en dit

Acknowledgement wordt erkent aan de toeristische instanties die de

hoogeisende COVID19 preventieprotocollen implementeren.



We flexibiliseren onze reserverings- en annuleringsvoorwaarden

zodat je je vakantie 2021 zorgeloos tot stand kunt brengen!

ZORGELOOS
RESERVEREN

Meer flexibiliteit in het reserveren en het annuleren.
Op Cambrils Park Family Resort weten we, nu meer als nooit tevoren, dat de

planning kan veranderen en dat de gezinnen maximale safety en sereniteit

wensen. Om deze reden flexibiliseren we onze reserverings- en

annuleringsvoorwaarden zodat je je vakantie zorgeloos tot stand kunt

brengen! Indien de planning mocht veranderen, no worries, wij maken het

eenvoudiger voor je:

We verlagen het percentage van het eerste  aanbetalingsbedrag van

je reservering.

 We verminderen de periode die nodig is om een annulering van je

reservering aan te vragen.

Bekijk de details van deze nieuwe voorwaarden op onze website:

https://familyresort.cambrilspark.com/nl/praktische-informatie/



Onze faciliteiten blijven aangepast, tot dit nodig mocht zijn,

om jullie met de maximale safety, van dienst te kunnen zijn.

AANGEPASTE
FACILITEITEN

Preventieschermen bij de dienstverleningen van customer care.

Hydro-Alcohaolische 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.

Minimale veiligheidsafstand tussen de aanwezige restauranttafels.

Vloerlijn stickers met vermelding van de minimale veiligheidsafstand.

Beperking van de personencapaciteit in de toiletgebouwen  zodat we de

minimale veiligheidsafstand kunnen waarborgen.

De faciliteiten en de gemeenschappelijke ruimtes worden continue

schoongemaakt met producten die garant staan voor de desinfectie van

deze.



De zwembaden zijn een heel belangrijk onderdeel van de

vakantie op Cambrils Park Family Resort. 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.

ZWEMBADEN

Desinfecterende matten in alle entrees van deze.

Scheiding (afstand) 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.

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.

Personeel ter plaatse ddie de gasten informeren over het juiste gebruik van

de ligbedden en die toezicht houden op het niet overschrijden van de

capaciteit van het maximale toegestane personen.

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 waardoor je geen minuut van je

welverdiende vakantie verliest.

+34 977 351 031

@CPFamilyResort @cpfamilyresort @CPFamilyResort

Réservations: booking@cambrilspark.com
Informations génériques:  info@cambrilspark.com

https://familyresort.cambrilspark.com/nl/

Nous vous rappelons qu'avant votre arrivée, vous pouvez résoudre vos

éventuelles questions en contactant notre service client par les moyens

habituels: téléphone, email et réseaux sociaux.

Als je eenmaal op de Resort bent kun je contact opnemen met de

receptie via Whatsapp 00.34.617.04.00.02. 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.

Het check in online systeem is verbeterd zodat je bij aankomst niet hoeft

te wachten en je op een eenvoudigere manier kunt genieten van je

accommodatie.

Tevens kun je op onze website alle actuele informatie vinden. Neem een

kijkje!

https://familyresort.cambrilspark.com/nl/


We blijven werken volgens de protocollen van reiniging en

desinfectie die garant staan voor de safety van onze gasten en ons

personeel.

SCHOONMAAK VAN
DE ACCOMMODATIES

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 gedesinfecteerd voordat het

seizoen 2021 op 23.04 van start gaat. Tevens worden de filters van de

airconditioning, na elke checkout, gereinigd met een desinfecterend middel

dat zorgt voor een zuivere en schone lucht.

We blijven de toegang van je accommodatie, nadat de schoonmaak en

desinfectie van deze heeft plaatsgevonden, verzegelen. Hierdoor weet je dat

er, nadat de accommodatie gedesinfecteerd is, niemand meer binnen is

geweest.



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

Cambrils Park.

We zullen de oficiële 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 Cambrils Park Family Resort 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 en veiligheidsafstand te blijven respecteren.



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.

“Fantastische locatie voor families. Personeel heel vriendelijk. Alles heel schoon

en de faciliteiten zijn heel goed onderhouden. Uitstekende maatregelen voor

het controleren van Covid19.”

“Als eerste wil ik graag al het personeel van het Resort

feliciteren en hartelijk bedanken voor hun vriendelijkheid en hun professionele

manier van werken. Gedurende jaren ben ik werkzaam geweest in Marriott

Internacional en ik kan jullie vertellen dat Cambrils Park Family Resort het niveau

van de beste Resorts ter wereld heeft. De appartamenten van La Mediterrània

zijn proper en hebben alles wat je wensen kunt, er zijn vele gethematiseerde

zwembaden met goede voorzieningen aanwezig, safety binnen het gehele

Resort, customer care die je snel te woord staat, uitstekende horeca, de

choonmaakmaatregelen betreffende de Covid19 desinfectie worden goed

uitgevoerd. Hartelijk dank voor de talloze dienstverleningen en faciliteiten voor

elk gezin. Ga zo door, dit is de manier van werken, wij komen terug!"

“Het is het tweede jaar dat we komen en ik heb alleen

maar lof spreken over dit Resort. Als eerste daar de safety in verband met

Covid19 voor mij perfect was. De ontvangen attentie bij aankomst en

gedurende het hele verblijf was perfect en altijd zeer behulpzaam."

Opinie gepubliceerd in Booking door: Maite.

Opinie gepubliceerd in Facebook door: Leandro.

Opinie gepubliceerd in Tripadvisor door: Y3630WUruths.

Opinie gepubliceerd in Tripadvisor door: buwdiful.

Geen twijfel is meer mogelijk, boek nu je vakantie op Cambrils Park!

“Dit was ons vierde bezoek aan het Resort en ondanks de

ongebruikelijke situatie Covid19 was het weer geweldig zoals altijd en dit

ondanks dat er sommige plaatselijke beperkingen waren. Alle faciliteiten

waren open, echter wel met enige beperkingen qua tijd maar dat was geen

enkele reden om er geen fijne vakantietijd te kunnen beleven”

Opinie gepubliceerd in Booking door: Alejandro.

“De faciliteiten van het Resort zijn uitstekend en wat Covid19 betreft, alles ok.

De ligbedden en de zwembaden werden tussen 14.00 uur en 15.00 uur

gedesinfecteerd. Echt: grandioos!”


