
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. 
Och skulle du bli sjuk under 
vistelsen åk hem så snart du 
kan.

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 just nu 
är lite upp-och-nervänd. Några saker är helt enkelt inte 
genomförbara, men vi har så långt det överhuvudtagit varit 
möjligt anpassat vår verksamhet efter de nya spelreglerna. 
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, låter dig inspireras till härliga utflykter, tar 
del av vad våra restauranger erbjuder, fascineras av vår his-
toria och läser om vad vi planerar i höst och vinter. 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.

-Jo, vi vet att det blir en del text. Men 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 begräns-
ningar 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,12 juni

Nils Gordh

Följ med Nils och Anna runt på 
området när de visar vad vi gjort och 
berättar hur vi tänker kring årets sommar.  
Filmen hittar du på vår Youtubekanal, i sociala  
medier och på vår hemsida, apelviken.se/covid-19.

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 sidan 3.

VIKTIG INFORMATION INFÖR DIN VISTELSE PÅ DESTINATON APELVIKEN SOMMAREN 2020
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! 09.00-10.00 Aqua by Actic** Poolen 
09.30-11.00 Barnklubben: Surfskola* Surfcenter 
10.00-23.00 Minigolf med aktivitetskiosk öppet Minigolfen 
12.00-19.00 Surfcenter öppet Surfcenter 
13.00-18.00 Geocaching med familjen Info finns i minigolfen 
14.00-17.00 Apelvikens talangjakt Instagram/Facebook

09.00-10.00 Yoga by Actic** Apelvikens strand 
09.00-10.00 Motionssim Poolen 
09.30-12.00 Vindsurfingkurs dag 1* Surfcenter 
10.00-23.00 Minigolf med aktivitetskiosk öppet Minigolfen 
12.00-19.00 Surfcenter öppet Surfcenter 
11.00-17.00 Familjekampen Material hämtas i minigolfen 
12.00-17.00 Spela ”Turf ” med familjen Info finns i minigolfen 
17.00-18.30  Kurs i S.U.P* Surfcenter

09.00-10.00 Aqua by Actic**    Poolen 
09.30-12.00  Vindsurfingkurs dag 2* Surfcenter 
10.00-23.00 Minigolf med aktivitetskiosk öppet Minigolfen 
12.00-19.00 Surfcenter öppet Surfcenter 
12.00-17.00 Familjens krabbfiske Material hämtas ut i Surfcenter 
13.00-17.30 ”Hitta ut”-orientering med familjen Info finns i minigolfen 
14.00-17.00 Apelvikens talangjakt Instagram/Facebook

09:00-10:00     Tabata by Actic** Apelvikens strand 
09:00-10:00     Motionssim Poolen 
09.30-11.00     Barnklubben: Surfskola* Surfcenter 
10.00-23.00 Minigolf med aktivitetskiosk öppet Minigolfen 
12.00-19.00 Surfcenter öppet Surfcenter 
12.00-17.00 Spela ”Turf ” med familjen Info finns i minigolfen 
13:00-16:00     Skattjakt ihop med familjen Karta i minigolfen

09.00-10.00 Dance by Actic** Apelvikens strand 
09.00-10.00 Motionssim Poolen 
09.30-12.00 Vindsurfingkurs dag 1* Surfcenter 
10.00-23.00 Minigolf med aktivitetskiosk öppet Minigolfen 
12.00-19.00 Surfcenter öppet Surfcenter 
13.00-17.00 Sandslottstävling med familjen Material lånas ut i Surfcenter 
16.00-18.00 Disco hemma hos dig Paket hämtas i Minigolfen

09.00-10.00 Aqua by Actic** Poolen 
09.30-12.00 Vindsurfingkurs dag 2* Samling surfcenter 
10.00-23.00 Minigolf med aktivitetskiosk öppet Minigolfen 
12.00-19.00 Surfcenter öppet Surfcenter 
12.00-17.00 Familjens krabbfiske Material hämtas i Surfcenter  
12.00-17.00 Spela ”Turf ” med familjen Info finns i minigolfen 
17.00-18.30  Kurs i S.U.P* Surfcenter

09.00-10.00 Circuit Training by Actic** Apelvikens strand 
09.00-10.00 Motionssim Poolen 
10.00-23.00 Minigolf med aktivitetskiosk öppet Minigolfen 
12.00-19.00 Surfcenter öppet Surfcenter 
13.00-17.30 ”Hitta ut”-orientering med familjen Info finns i minigolfen

* Begränsat antal platser. Måste förbokas i receptionen.   
**  Begränsat antal platser. Måste förbokas i minigolfen senast dagen före.
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Slå dig ner vid ledigt bord. Beställ och betala i Nisses App. 
Den heter ”Nisses Bodega” och hämtas där appar hämtas. 

Beställ hämtmat i appen så får du 15% rabatt hela sommaren!
Una Fiesta México, vår omåttligt populära tacobuffé är tyvärr 
inställd - naturligtvis finns det taco på vanliga menyn istället. 

Öppet kl. 11-21, köket stänger kl. 20.30

 
Just nu kan vi inte servera någon frukostbuffé, men vi har  

uppfunnit något ännu bättre - ”roomservice” till alla. Har du 
bokat hotell, eller förbokat frukost ringer du oss, och talar 
om när du vill ha din frukost, 0340-641315. Vi kör ut den 
direkt till din dörr. Har du inte förbokad frukost beställer 

du i appen och ger oss runt 20 minuter så knackar vi på.  
Frukost kl. 7-11

Poolen

Nisses Bodega
Servicehus

AC - Armband

Restaurang

Solviken

Frukost

Handlar’n

ApelvikenAlla vill bada - vi delar på utrymmet
- Från midsommar till nionde 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.

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.

- Vi har ställt upp sex extra toaletter med 
gratis dusch (kallvatten) för att mins-
ka belastningen på våra servicehus. 
Dessa står vid Östra Servichuset.
- Vi har utökat städ och decinficerar 
ytorna flera gånger dagligen
-Dessutom 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 toaletter i husvagnar och hus-
bilar. Vi bjuder på två sanitetsstabletter och 
säljer dessa burkar till självkostnadspris i 
recpetionen och hos Handlar’n.

- För att undvika trängsel tar vi i år enbart bordsbok-
ningar. Kommer du spontant och det finns lediga 
bord är du naturligtvis välkommen, men du kan inte 
vänta på bord i restaurangen.
- Enklast är att boka online, apelviken.se/solviken. 
Vill du ringa och boka är vår hovmästare på plats från 
kl. 13 varje dag, telefonnumret är 0340-641313
- En bokning om max 8 personer kan göras. Är ni 
fler, får ni göra fler bokningar, men vi kan tyvärr inte 
garantera att ni får bord bredvid varandra. 
- 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.
- Mat för avhämtning beställs i appen  
Ancon Order, finns att hämta där appar 
hämtas. Beställer du i appen får du 
dessutom 15% rabatt på all hämt-
mat hela sommaren.  

Öppet från kl. 14, köket 
stänger kl. 22

- Vi har öppnat upp en helt ny ’förbutik’ för att mins-
ka trängsel. Här säljer vi frallor, kaffe, dryck,  
glasspinnar/strutar samt ”to go”-mat som till exempel 
färdiga sallader, baguetter, korv, wraps och annat.
 - Vi har tagit bort kontanter ifrån glasskiosk och vår 
nya förbutik för att minska hanteringen av fysiska 
pengar. Inne i butiken finns en kontantkassa kvar.
- Vi har extra personal på plats för att säkerställa att 
det inte är för många personer samtidigt i butiken 
och att köer och avstånd fungerar.
- 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.
- I år har vi ingen salladsbar där du 
kan plocka själv, men naturligtvis har vi 
färdiga sallader som alternativ.
- Vi tillåter enbart en person åt gången som plockar 
bröd i bröddisken. Respektera avståndsmarkeringar.  
Öppet kl. 7-22, förbutik kl. 8-20, glass kl. 12-20

sommarens badpass 

Du får inte flytta solstol utanför 

grå- och gulmarkerat område 

Utedisk!  

Extra toaletter

vid Östra

Viktigt! Registrera 

dig redan nu
10.00-11.30,  11.45-13.15

13.30-15.00,  15.15-16.45

 17.00-18.30 eller 18.45-21.00

havet är alltid öppet :)


