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All Inn voorwaarden
Bij aankomst in het hotel wordt de gast geïndentificeerd met een «All Inclusive»armband. Deze armband geeft de 
gast het recht om te genieten van de diensten en produkten die zijn opgenomen op de plaatsen en tijden die worden 
beschreven in het «All Inclusive» -programma. De verschillende produkten kan u terugvinden in de menukaarten 
in het restaurant, de bar en snackbar.

RESTAURANT: Volgens openingstijden 

· Volpension (ontbijt, lunch en diner).
· Huiswijn (wit, rosé en rood) en wijnsangria.
· Frisdranken.
· Nationaal bier van het vat en water.
Deze service is aanwezig bij de lunch en het diner, maar niet tijdens het ontbijt.

BAR: (tijden 10 uur tot 23 uur: Zie de menukaart van de bar ‘All Inn’

· Wijn sangria, frisdranken, water.
· Koffie, thee en kruidenthee
· Nationaal bier van het vat
· Alcoholische dranken van nationale merken (gin, wodka, rum, whisky en brandewijn) en enkele internationale 
merken zoals Ballantines, JB, Bacardi, Smirnoff, Beefeater, ...
· Vermout van nationale merken en enkele internationale merken zoals Martini, Campari, Ricard, Pernod,…
· Mix dranken van nationale merken
· IJs: ijslolly’s, roombekers, ijskoek sandwich, hoorntjes
· Verschillende broodjes (ham, kaas, groenten,….) en tosti’s
· Verschillende gebakjes

SNACKS:  Zie tijden en menukaart ‘All Inn’  

De tijden zijn van 10 uur tot 18 uur snacks exclusief voor All Inn

· Salades
· Hamburgers
· Frankfurt
· Pizza punten
· Frietjes en nuggets
· Verschillende broodjes (ham, kaas, groenten,….) en tosti’s
· Verschillende gebakjes

FITNESS EN ACTIVITEITEN: Volgens vastgestelde tijden en beschikbaarheid van het hotel

· Gebruik van buitenzwembaden, verwarmd binnenzwembad en jacuzzi volgens openingstijden
·  Gebruik van het sportveld
·  Dag en avond animatie en shows.
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HYGIËNE EN VEILIGHEID:

 · Drankjes en maaltijden kunnen alleen worden geconsumeerd op de plaatsen waar de bestelling is geplaatst (het 
kan niet van het restaurant naar de bar, bar naar zwembad, enz. worden gebracht)

 · Bij het zwembad zijn alleen plastic glazen toegestaan 

REGLEMENT:

 · Het «All InN» -regime geldt alleen voor een minimumverblijf van 4 nachten, voor alle leden die de reservering 
hebben gemaakt en voor de gehele periode van de reservering.

 · De armband «All Inclusive» is persoonlijk en niet-overdraagbaar en slechts één drankje en één snack zijn 
tegelijkertijd toegestaan en kunnen niet worden opgespaard.

·  Het management van het hotel behoudt zich het recht voor om de ‘All Inn armband in te trekken in geval van 
misbruik door de gast (voedsel of dranken verspillen, eten en het uitnodigen van mensen die geen ‘All Inn’ 
bandje hebben)

·  Het is verplicht om het «All Inn» bandje te tonen wanneer u om de service vraagt.
·  Er worden geen alcoholische dranken geschonken aan gasten  onder de 18

DIENSTEN DIE NIET INBEGREPEN ZIJN:

· Verhuur van sportartikelen, fietsen, minigolf, biljart
·  Speel automaten
· Kluisje, parkeergarage
· Voor maaltijden en drankjes die niet zijn vermeld in het «All Inclusive» -programma en buiten de vastgestelde 

uren, zie de «All Inclusive» menukaart
· Toegang tot de spa en massages, beauty behandelingen of soortgelijke diensten
· Golden Hotels Voorwerpen

Wij hopen dat u zult genieten van onze ‘All Inn’ diensten. 


