
HÅLL AVSTÅND!
Att hålla fysiskt avstånd är viktigt! 
Försök alltid hålla minst 1,5 meter 
till andra personer utanför det egna 
hushållet. 

STANNA HEMMA OM DU ÄR 
SJUK!
Visa hänsyn och stanna hemma om 
du är sjuk - då undviker du att smitta 
andra. 

UNDVIK ATT RÖRA ÖGON, NÄSA 
OCH MUN!
Det kan vara svårt att låta bli - och det 
är just därför vi skall tvätta händerna 
ofta för att få bort smittämnen.

TVÄTTA HÄNDERNA OFTA!
Tvätta händerna ofta med tvål och 
varmt vatten. Minst 20 sekunder. 
Handsprit är ett bra komplement när 
handtvätt inte är möjlig.

In- och 

utcheckning

Det blir inte alltid som man tänkt sig. Vi hade planerat, 
förberett och sett fram emot en sommar precis som vanligt 
- eller snarare ännu bättre, ännu mer och ännu somrigare. 
Sen blev det inte rikigt som vi tänkt oss. Som ni förstår har 
vi fått anpassa vår verksamhet till en omvärld som fortfa-
rande är lite upp-och-nervänd. Men istället för att stänga 
och ställa in har vi byggt om, byggt nytt, bytt ut och skruvat 
till. 
Vår broschyr som du får när du checkar in trycktes i början 
av mars, sen kom ett vid det här laget inte helt obekant virus 
och ställde till det. Vi hoppas verkligen du tittar igenom vår 
broschyr ändå, men en hel del av det som står i broschyren 
är just nu satt på paus eller omstöpt i ny form. Och det är 
dessa förändringar, vad vi gjort och vad vi vill att du tänker 
på när du besöker oss, du kan läsa om här.
Även när det inte blir precis som man tänkt sig, kan det bli 
riktigt bra ändå. Om vi hjälps åt. Visar hänsyn. Respekterar 
de regler och begränsningar som just nu finns och kommer 
ihåg att de finns av en anledning. För allas skull.
Mycket varmt välkommen till ett Apelviken som just nu inte 
är precis som vanligt men förhoppningsvis himla härligt 
likväl. Jag och alla medarbetare hoppas att du får fantastiska 
dagar i Varberg!

Varberg, 9 augusti 2020

För att upprätthålla avstånd och undvika trängsel tillåter 
vi enbart en person per sällskap i receptionen vid in- och 
utcheckning och andra ärenden. 
Läs på om hur vi hanterar AC-armband i år på andra 
sidan.
Receptionen är öppen 8-22 alla dagar. Vakt finns på  
området övrig tid, du når vakt på telefon 0340-14150
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Servicehus

Vad finns att göra? 

- Vi har utökat städ och decinficerar ytorna flera gånger 
dagligen och har extra städning under natten då vi tillfälligt 
stänger enligt följande; Södra är stängt 00.00-02.00, Norra 
02.30-04.00 och Östra 04.10-07.00. När ett servicehus är 
stängt är de andra öppna.
- Vi har begränsat antalet tillåtna personer som samtidigt får 
vistas i kök och disk, men också byggt tre nya ”stationer” för 
utedisk.
- Vi uppmanar alla, som har och kan, att använda egna toa-
letter i husvagnar och husbilar. Vi bjuder på två sanitets- 
tabletter och säljer dessa burkar till självkostnadspris i  
receptionen och hos Handlar’n.

Massor! Surfcentret är öppet alla dagar 11-18 och vår 
minigolf måndag-lördag 10-21, söndag 10-18. Stranden, 
havet och Subbehalvön är öppet dygnet runt! 



Poolen
Alla vill bada - vi delar på utrymmet

- Från midsommar till sextonde augusti finns det poolvärdar på plats.
-  Vi har begränsat antalet samtidiga badande. I år går det inte att komma och gå 

”som man vill”. Varje dag finns det 6 ”badpass” för ett begränsat antal.
- Vi lämnar ut entrébiljetter vid ingången till poolen. Varje sällskap/boende kan hämta 

ut max 6 st entrébiljetter till max ett pass per dag. 
-  Ni kan enbart hämta entrébiljetter till samma dag, inte till kommande dagar.

-  Under hela sommaren är poolen enbart öppen för boende gäster. Förutom entrébiljett behöver varje person, utom 
spädbarn, ha ett av våra armband på handleden när man vistas inom poolområdet.

-  Särskilda begränsningar gäller för barnpool, se anslag vid poolområde.
- Solstolar finns uppställda fyra och fyra inom grå- och gulmarkerade områden. 

Stolarna får inte flyttas utanför markeringar.

Frukostbuffén är öppen alla dagar. Men vi har begränsat  
antal platser och bestämda tider - boka dagen före så du 

säkert vet att du får plats. 
Efter frukost öppnar köket. Slå dig ner vid ledigt bord. Beställ 

och betala i Nisses App. Vi kommer med mat och dryck till 
ditt bord. Appen, ”Nisses Bodega”, hämtas där appar hämtas. 

Frukost 7-11 alla dagar. Övriga öppettider: 
måndag - torsdag 11-18, fredag -lördag 11-20, söndag 11-16

- Vi har öppnat upp en helt ny ’förbutik’ för att minska 
trängsel. Här säljer vi frallor, kaffe, dryck och ”to go”-mat. 

- Om vi bedömer att det är för många personer i butiken för 
att sociala avstånd skall kunna upprätthållas kan vi temporärt 

begränsa antal samtidiga personer i butiken.
- Vi tillåter enbart en person åt gången som plockar bröd i 

bröddisken. Respektera avståndsmarkeringar.

Öppet: måndag - lördag 7-22, söndag 7-19

Nisses Bodega

Handlar’n

Restaurang

Solviken
- För att undvika trängsel tar vi i år enbart bordsbokningar. 
Kommer du spontant och det finns lediga bord är du natur-
ligtvis välkommen, men du kan inte vänta på bord i restau-
rangen.
- Boka online, apelviken.se/solviken. Eller ring, telefonnum-
ret är 0340-641313.
- En bokning har  en sittningstid om 2 timmar,  
därefter måste du lämna bordet till nya gäster.
- Alla bord vi reserverar finns inne i restaurangen eller på 
vår veranda. I mån av plats kan ni, om ni önskar, få ett bord 
utomhus vid ankomst.
- All servering sker vid bordet.

Öppet måndag-fredag från kl. 18, lördag-söndag från kl 14. 
Köket stänger kl. 22

AC - Armband
Har ni varit hos oss förut känner ni redan till våra ’armband’. 
Det är ett smart betalningsystem i form av just ett armband 
du laddar med pengar och sedan har runt handleden och 
som funkar att betala med överallt hos oss (utom i restau-
rangernas appar). Kan användas både i poolen och på surf-
kursen. Används för att starta duschar i servicehus och för att 
komma in på poolområdet. 
När det är dags att åka hem betalar vi tillbaka ej använt 
belopp genom Swedbanks SUS-tjänst. De flesta är redan 
anslutna - många utan att veta om det. Gör så här ...
1. Förbeställ armband med valda belopp vid bokning eller genom 
att kontakta receptionen.
2. Registrera dig här minst två dagar före avresa:  
https://cap3025.itella.se/SwedbankKontoreg/
3. När du åker hem lägger du dina armband i ett 
kuvert som du får vid incheckning. 
4. Fyll i dina uppgifter på kuvertet.
5. Lägg på utcheckningslåda.
6. Efter tre bankdagar har du återstående  
belopp på ditt bankkonto.


