
 
 

 

Wij heten u van harte welkom! 

Vergeet de turbulente tijden en laat je verwennen. 

Breng een paar ontspannende momenten door in het midden van ons historisch stadje St. Vith. 

Ontdek de prachtige natuur van “Ostbelgien” met zijn talrijke fiets- en wandelroutes.  

Geniet van heerlijke regionale en seizoensgebonden gerechten in een gezellige sfeer. 

Ontspan u een beetje in ons zwembad en onze sauna. 

Wandel door de vele kleine winkeltjes in de straten van St. Vith zonder enige drukte. 

Op de volgende pagina geven we u graag enkele praktische informaties. 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen u een aangenaam en vooral ontspannend verblijf. 

 

Familie Pip en alle medewerkers van het Hotel Pip Margraff 

➔ 



 

We vragen u om de algemene regels in acht te nemen 
• Houd altijd minstens 1,5 m afstand 
• Draag een masker in alle openbare ruimtes 
• Volg de instructies van het personeel 
• Let altijd op een goede handhygiëne 
• Hoest of nies in je ellebogen of in een zakdoek 
• Laat het ons weten als u binnen 14 dagen na uw verblijf ziek wordt 

 
Algemeen 
Onze lokalen worden dagelijks gereinigd, meerdere malen per dag gedesinfecteerd en goed geventileerd.  
U vindt ontsmettingsmiddelen in alle openbare ruimtes van ons hotel. 
Gebruik a.u.b. geen extra ontsmettingsmiddelen op het houten meubilair in de kamers. 
 
Bar – restaurant 
Vanwege de huidige regelgeving moeten de bar en het restaurant helaas tot nader order gesloten blijven. 
In de kamer staat een minibar. Verdere warme en koude dranken kunnen te allen tijde worden besteld bij 
de receptie.  We vragen u daarom om van thuis uit geen drankjes of eten mee te nemen. 
 
Ontbijt en avondeten 
Wij serveren u graag het ontbijt en het geboekte diner op uw kamer.  Wij zullen u tegen namiddag 
contacteren om uw aperitief en wijnkeuze te vragen. 
 
Zwembad en wellnessruimte 
U kunt de hele dag gebruik maken van het zwembad. Neem ook daar de afstandsregels in acht.  Om een 
te grote menigte te vermijden, vragen we u om u reeds in uw kamer om te kleden. Een wellnessmand met 
badjassen staat daar voor u klaar.   
 
Uitchecken 
We vragen u vriendelijk om aan de receptie een afstand van 1,5 m te houden, zelfs als er een grotere 
drukte is.  Graag kunt u ook de avond ervoor uw rekening betalen. Gelieve voor de afrekening alleen naar 
de receptie te komen. 
 
Vragen 
Vanwege de huidige situatie moesten we wat materiaal uit de kamers verwijderen. Onze medewerkers 
staan echter altijd klaar om uw vragen te beantwoorden. 
 

We hebben alle nodige voorzorgsmaatregelen en hygiënische maatregelen genomen 

 zodat u ten volle kunt genieten van uw verblijf. 


