
THE GRAND BEACH RESERVATION GUIDELINES

• Please make a reservation if you want to have lunch, dinner or drinks at the beach. 

   Make a reservation through our website or give us a call: +31 (0)20 555 3 560. 

• As per local regulations we are obliged to ask health and safety questions upon making a reservation and prior to entering the 

   beach. 

• We respect a social distance of 1,5 meter.  

• We allow 2 guests per table, whilst respecting a (social) distance of 1,5 meter. If 3 or 4 more guests want to join the same table, 

   they need to be part of the same household. If more than 4 guests want to join the same table, please contact us via 

   h2783-fb@sofitel.com. Renting the beach for a private event? Please contact us at the email address above.

• In case you made a reservation, but are experiencing the symptoms of the Virus, we kindly ask you to cancel your reservation. 

Thank you for taking the above into consideration. We look forward welcoming you at The Grand Beach!

THE GRAND BEACH RESERVERINGSRICHTLIJNEN

• Maak een reservering als u op ons strand wilt borrelen, lunchen of dineren. 

   Maak uw reservering via de website of bel: +31 (0) 20 555 3 560.

• Volgens lokale voorschriften zijn we verplicht om u een aantal vragen te stellen m.b.t. uw gezondheid en veiligheid bij het maken 

   van een reservering én voordat u ons restaurant binnengaat.

• Wij respecteren een sociale afstand van 1,5 meter. 

• Wij staan 2 gasten per tafel toe, om de (sociale) afstand van 1,5 meter te respecteren. Als 3 of 4 gasten aan dezelfde tafel willen 

   zitten, moeten zij deel uitmaken van hetzelfde huishouden. Als er meer dan 4 gasten aan dezelfde tafel willen zitten, neem dan 

   contact met ons op via h2783-fb@sofitel.com. Het strand afhuren voor een privé-evenement? Neem contact met ons op via 

   bovenstaand emailadres. 

• Indien u een reservering heeft gemaakt, maar de symptomen van het Virus ervaart, verzoeken wij u vriendelijk uw reservering te 

   annuleren.

Bedankt voor het lezen van bovenstaande voorschriften. 

Wij kijken er naar uit u te mogen verwelkomen bij The Grand Beach!


