Med omtanke
om våra gäster
Med fokus på småskalighet och en säker miljö
som genomsyras av hållbarhet - för att du ska
känna dig trygg att komma till oss. Här läser du
mer om din vistelse hos oss.

Vi vet att människan har ett behov av att resa,
uppleva och göra saker, inte minst nu. Därför har
vi tagit fram nya förhållningsregler med fokus på
omsorg om varandra - för att du ska känna dig
trygg att komma till oss. Vi vill fortsätta att ta
emot hotell-, restaurang- och spagäster för att
dela upplevelser tillsammans med er och vi vet
att det är möjligt, även med nya förutsättningar.
Vi håller avstånd, stannar hemma om vi är sjuka
och fokuserar på omtanke om varandra.

Kontakta oss!
info@sigtunahojden.se
tel: +468 592 577 00

På Sigtunahöjden sker all
städning minutiöst.

Hotell
Alla hotellrum ligger i separata
korridorer med egna ingångar
och 6-10 hotellrum i vardera
korridor.
När en gäst lämnat sitt hotellrum
ansvarar vi för att all städning sker
minutiöst.

För Restaurang Skog är det
viktigt med råvaror som värnar
om djur, människor och natur.
Här prioriteras miljömärkta
och närproducerade råvaror,
allra helst från gårdar i
Roslagen och Uppland.
Alla måltider serveras vid borden i
stora matsalen eller i den separata
delen som kallas Orangeriet. Vi
placerar dig med ditt sällskap och
håller avstånd på 1,5 m mellan
borden.
Frukost: serveras som buffé, det
finns plasthandskar tillgängliga
och bestick att ta med. Tänk på att
aldrig vara fler än 8 personer i
bufféområdet.

Lunch: Beställes och serveras
vid bord inne eller ute. Varmrätt
med bröd och sallad, alternativ är
barmeny.
Middag: Beställes och serveras
vid bord inne eller ute. Trerätters
säsongsanpassad meny, alternativ
är barmeny och vissa kvällar
serveras grillmeny. Du beställer
drycker med/utan alkohol, kaffe
och te i loungeytan/baren sittande
i loungen.
Om du önskar förmiddags-och
eller eftermiddagskaffe serveras
det med fikabröd och tilltugg på
tallrik eller som picknick i egen
låda, om du vill ta med det ut.

Restaurang

I Restaurang Skog
serveras hållbar mat i
rymliga lokaler.

I Sigtunahöjdens spa kan du
njuta av behandlingar eller
sjunka ner i en jacuzzi.

Spa
Som övernattande spagäst byter
du med fördel om i hotellrummet
och duschar av dig innan jacuzzibad. Då håller vi lättare avstånd
och lämnar de gemensamma
omklädningsrummen lediga för
dagspagäster.

I anslutning till spa finns tre
relaxytor;
Den större relaxen
- Med plats för max 15 pers.
Det lilla relaxrummet (precis
innan du går ut till jacuzzin)
- Med plats för max 5 pers.
Tokyo
- Ett rum för dig som vill sitta separat eller boka in din egen grupp.

Visa hänsyn och avstånd till
andra badande. Sitt aldrig fler
än 4 personer i samma badtunna om ni inte känner varandra.
Vatten finns på tapp i det större
relaxrummet, där du själv fyller
på efter behov. Snacks portionpackas och delas ut vid ankomst.
Övrig dryck och mat beställes av
personal på plats som serverar
dig sittande.

Obs! Ingen medhavd dryck eller mat
får intagas i spa/relaxområdet

Vi följer myndigheternas och
Visitas riktlinger för att minska
smittspridningen

Safe to visit
Som medlemmar i Visita står
Sigtunahöjden bakom de åtgärder som
krävs för att minska smittspridning.
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