Hotel-Pension La Randulina

Nieuws, nieuwtjes, belangrijk om te weten.
4 mei 2021
De maand mei blijven we gesloten.
Of we per 1 juni open kunnen, hangt af van de corona-ontwikkelingen . Voorlopig is er nog
quarantaineplicht. Zowel na aankomst in Zwitserland als in Nederland.
Midden mei worden de maatregelen waarschijnlijk versoepeld. En is een vakantie bij ons vanaf begin
juni mogelijk. Misschien beperkt, of onder voorwaarden, maar dat horen we nog wel.
Vogelweek/bloemenweek:
We gaan er nog even van uit dat deze weken gewoon door kunnen gaan. Er kan gewoon gereserveerd
worden. Wanneer e.e.a. vanwege corona toch afgelast moet worden , dan kun je kostenloos annuleren.
Betaal daarom pas bij aankomst!
Wanneer er iets nieuws te melden is, dan vind je dat hier (larandulina.com), op facebook (@LaRandulina)
en op Twitter (@LaRandulina).
Wij gaan weg, maar La Randulina blijft!!
Het is zover: hotel La Randulina heeft met ingang van 1 november 2021 nieuwe Nederlandse uitbaters.
Het hotel is gekocht door Sieds van der Veen, die het stokje van ons gaat overnemen. Het is zijn
bedoeling om verder te gaan volgens het vertrouwde concept, met een vleugje vernieuwing én in
samenwerking met oude bekenden. Wie dat zijn, kunnen we nog niet zeggen. Hierover zijn ge-sprekken
gaande. Er zullen dus vast wel kleine wijzigingen in het concept komen, maar dat kan ook niet anders:
andere mensen dragen andere jassen.
Wij hebben er wel het het volst vertrouwen in, dat onze klanten zich als vanouds weer thuis zullen voelen
in La Randulina.
Het voornemen is dat het hotel ook de komende winter gewoon weer open is.
Zodra er meer nieuws is, melden we dat op onze website (larandulina.com), via Facebook
(@LaRandulina), en via Twitter (@LaRandulina).

Voetnoot: Zwaluwen aan huis brengt geluk. Dat is een oude volkswijsheid. Nota Bene: op de dag dat
Sieds het met ons eens werd over de prijs, trokken de eerste zwaluwen in een van nesten boven het
terras. Is dat geen goed nieuws?

