Informatie Camping Tiveden tijdens het Covid-19 pandemi –update 10 mei ‘20
Aan onze gasten, zowel terugkomende en nieuwe gasten en de al gemaakte boekingen voor
dit seizoen 2020,
Inmiddels zijn wij open gegaan per 1 april en hebben nu al bijna 6 weken op aangepaste
wijze onze campinggasten mogen ontvangen. En dit is erg goed en naar ieders
tevredenheid verlopen. Tot nu hadden we enkel Zweedse gasten met hun mooie, goed
uitgeruste campers en caravans, waardoor ons servicegebouw -welliswaar veel mindermaar toch benut werd (en wordt) …wat ook prima gaat met de gedane maatregelen.
Wat betreft de Stuga-bewoning; deze hebben hun eigen faciliteiten; dus dit functioneert net
als thuis/een eigen huisje ;)
Het Coronavirus , helaas, is nog steeds een heersend feit, en nog steeds bepaalt het op dit
moment een ieders doen en laten en kijk op het leven, de maatschappij en…..onze vakantie
die nu toch steeds dichter voor de deur komt te staan!
Het lijkt alsof de ‘Corona-piek’ aan het afnemen is en landen ‘het onder controle’ denken te
hebben/te gaan krijgen. Naast afboekingen, hebben wij dan ook te maken met afwachting;
wat wij ook heel logisch vinden! In maart/april kon niemand weten hoe de ‘Corona-situatie’
misschien straks in juli / augustus zal zijn en de daarbij behorende restricties van het
wel/niet reizen.
In dit eerder bericht hebben wij u – als onze (aankomende) gast beloofd dat we later onze
actuele kijk op de situatie opnieuw zouden laten weten.
Momenteel heerst er nog steeds een negatief (buitenlands) reisadvies van zowel uit de
Nederlandse als wel ook vanuit de Zweedse regering. Echter de grens naar Zweden is wel
‘gewoon’ open. Dit heeft te maken dat Zweden zo veel mogelijk door wil gaan met de
‘economie’; hun in -en export en maatschappelijke belangen voor de bevolking. We hebben
begrepen (uit eerste hand) dat er bij de douane wel ‘enigszins zorgvuldig/kritisch’ wordt
gekeken hoe noodzakelijk het is dat u Zweden binnen wilt gaan. Of dat straks ook een
caravan, vakantie aanhanger of camper/vakantiebus mag zijn, weten wij helaas (nog) niet en
kunnen wij als camping-leiding helaas niets aan –juiste- informatie over geven.

Alle vragen die we daar dan ook over krijgen, kunnen we dan ook helaas niet afdoend op
antwoorden. Dat spijt ons, maar als campingleiding hier in Zweden zitten wij nu eenmaal
niet in de positie om onze gasten te vertellen of ze wel / niet bij de grens doorgelaten
zouden worden. Hoe graag we u dat ook –positief!- zouden willen vertellen 
Wellicht is het hier nog net wat te vroeg voor?
Daarmee zijn wij eigenlijk nu aangekomen op het punt dat – wanneer u bij ons een boeking
heeft staan- wij u natúúrlijk een héél hartelijk welkom willen heten om ‘gewoon’ te kunnen
gaan komen zoals gepland. Wij merken ook dat tot nu toe de grootste groep boekingen voor
eind juni/juli/augustus nog steeds afwachten of al met ons in persoonlijk contact erover zijn
geweest.
Maar…. voor een stukje helderheid van ons uit: wij laten u zelf de keuze om af te wachten of
om misschien toch af- of om te boeken. Voor afboeken gelden dan onze
boekingsvoorwaarden zoals u deze heeft meegekregen toen wij u de bevestiging stuurden.
Voor om-boeken kunnen we in persoonlijk contact overleggen hoe we dit doen. Inmiddels
hebben al velen hun boeking ‘doorgeschoven’ naar het volgende seizoen van 2021.
Op dit moment is het erg druk in onze mailbox en aan de telefoon, wij vragen uw begrip voor
een wat langere antwoord-tijd.; onze Camping Tiveden is –zoals gezegd- gewoon open en wij
zijn ook nog druk met service en voorbereidingen op het terrein ;)
Maar u kunt op ons rekenen, en wij gaan uit van uw vertrouwen in ons  Wij gaan in elk
geval fijn door met te denken (en daarnaar handelen) dat wij u wellicht tóch mogen
verwelkomen; hetzij dit of het hetzij een volgend seizoen! ;)
We proberen met elkaar op deze manier de moed erin te houden en u in elk geval de
gelegenheid te bieden uw welverdiende vakantie in ons prachtig, ruimtelijk en natuurrijk
land te kunnen laten krijgen indien de omstandigheden het (weer?) toelaten 
Met warme, hartelijke en gezonde groet uit heerlijk Tiveden, Zweden

