
 
 
Reegelen fir d’Reservatioun an d’Sécherheet 

Léif Clienten, 
Fir e schéint a séchert Schwamm- an Saunaerliefnes sinn e puer Regelen ze beuechten. Ënner dëse Bedingungen kënne mer Iech als 
eis Gäscht begréissen. 
De Motto ass: „Respekt - Recksiicht – Eegeverantwortung“ 
 
Plongez dans le plaisir ! – et funktionéiert ganz einfach: 

• D'Reservatioun vun enger Platz ass nëmmen online iwwer den E-shop méiglech 
• Benotzt Ären existéierenden Clientskonto fir ze buchen an ze bezuelen 
• D'Reservéierungsnummer oder Nummer vun der Bezuelbestätegung w.e.g. braucht Dir an der Rezeptioun fir den Check-In 
• Dier bezuelt pro Persoun an Ticket eng Reservéierungsgebühr vun 4,00 € 
• D'Reservéierungsgebühr gëtt an der Kees komplett ugerechent 
• De reservéierten Dag an d'Auerzäit kann nëmmen deen Dag an déi Auerzäit ageléist ginn 
• Eng Reservéierung kann net ob en aneren Dag oder eng aner Zäit iwwerdroen ginn 
• D ‘Längt vun den Zäitslots kann net geännert ginn 
• Net ageléist Reservatiounen ginn net zeréckbezuelt 

 
 
Plongez dans le sécurité ! – an esou funktionéiert et : 

 

 

Respektéiert w.e.g. den Sécherheetsofstand. 

 

 

D ‘Mask ass obligatoresch am Entréesberäich, an der Receptioun, an den Couloiren a wenn Dir Iech misst 
ustellen. 

 

 

Wäscht Iech reegelméisseg a richteg d‘Hänn mat Waasser an Seef. 

 

 

Verzicht drop anere Leit d ‘Hand ze ginn oder se ze këssen. 

 

 

Houscht oder néitscht an den Ielebou oder e Nueschnappech aus Pabeier. 

   

 

Erliefnesbad: D ‘Mask gëtt fir d‘Lescht ausgedoen an fir d‘éischt erëm ugedoen ! 

Sauna: Banne am Saunaberäich musst Dir d’Mask undoen wann Dir ënnerwee sidd. 

 

 

Beim Hoer dréchnen, hält Är Mask un. 

 

• Fir d'Hygiène - Buedschlappen net vergiessen. 
• W.e.g. d'Unzuel vun Persounen pro Basseng anhalen. 
• Wenn Dir net schwammt maacht w.e.g. Platz fir aner Léit. 
• Ligestill bleiwen op hierer Platz. 
• Am Gaart sinn 6 Persounen pro Parzell erlaabt. 

 
De Motto ass: Respekt - Recksiicht - Eegeverantwortung" 

C.N.I. Les Thermes 
Rue des Thermes 
L-8018 Strassen 
T : +352 27 03 00 27 
info@lesthermes.net 
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