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KÆRE GÆST
Jeg håber, at I alle er kommet godt igennem et udfordrende år, og vi ser mod en lysere tid, hvor vi igen kan
nyde fællesskabet og tiden sammen. Jeg tror, at det har været savnet af alle. Vi håber naturligvis også at se
jer her på Marienlyst Strandhotel, hvor vi igen kan danne rammerne om jeres konference.
Jeres tryghed er det vigtigste for os, og vi har derfor iværksat en række nye tiltag og indsatser, der skal sikre,
at I kan føle jer yderst trygge, når I besøger Marienlyst Strandhotel. Vi følger naturligvis alle anbefalinger og
retningslinjer fra de danske myndigheder til punkt og prikke, og justerer løbende i takt med, at der kommer nye
retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.
Alle vores medarbejdere har fået uddybende information om COVID-19 og instruktioner på baggrund af de
tiltag, som vi har iværksat. Herunder finder du et uddrag af vores indsatser for at reducere spredningen af
COVID-19:
• Der er opstillet håndsprit ved alle hjørner på hotellet til gæster og personale.
• I alle mødelokaler forefindes håndsprit, handsker og masker – samt en instruktion over, hvordan
man påfører sig mundbind korrekt.
• Udvidet rengøringsprocedurer samt regelmæssig desinfektion af udsatte overflader.
• Vi sørger for forskudte pauser på de enkelte mødehold, så der ikke opholder sig for mange i pauseområdet
på samme tid.
• Ved vores restauranter vil du blive mødt af en vært, som sikrer afspritning m.v. i forbindelse med alle
måltider.
• Vores morgenmadsbuffet er udvidet til flere sektioner og fordelt over et større område.
• I vores restauranter og barer kommer vi ud til vores gæster og tager imod bestillinger ved bordene m.v.
• Check-in og check-ud af vores mødegæster vil foregå i mødelokalet, så man undgår at skulle stå i kø ved
receptionen.
• Vi har en fantastisk beliggenhed med udsigt til Øresund, hvor der er god plads og masser af frisk luft til
”walk and talk” eller gruppearbejde.
• Vi har reduceret vores kapacitet i alle vores mødelokaler, restauranter samt i vores spaområde i forhold til
de gældende retningslinjer.
• Der er lagt mærkater på gulvene, der indikerer, at vores gæster skal holde afstand.
• Vi har klare procedurer for håndtering af kolleger eller gæster, der viser tegn på sygdom.
• Vi vil gøre vores allerbedste for at være fleksible, så I føler jer sikre med hensyn til afbestillingsbetingelserne.
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Vi har masser af kvadratmeter og nogle gode rummelige lokaler, og en skøn natur lige uden for døren – hos
os er mulighederne mange. Jeg håber, at vi ses! Mine kolleger og jeg står altid til rådighed, hvis I har nogle
spørgsmål – eller til en snak omkring ønsker for jeres konference. Der er også altid muligt at besøge os, så I
kan fornemme den gode plads og de mange muligheder.
Pas godt på jer selv!

Mange gode hilsner
MICHAEL LAURITSEN
Administrerende Direktør
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