OBVESTILO POTNIKOM (KORONAVIRUS), Ribčev Laz, 13.3.2020
Spoštovane potnice, spoštovani potniki, spoštovani ljubitelji Bohinja!
Iskrena hvala, da nam zaupate že 60 let. V Turističnem društvu Bohinj nam je varnost naših gostov izrednega
pomena. Za varovanje vašega zdravja in zdravja naših zaposlenih ter partnerjev v destinaciji Bohinj, glede
preventivnih ukrepov zaradi virusa SARS-CoV-2 (koronavirus), ki povzroča bolezen COVID-19, predstavljamo
naslednja priporočila.
Vsi skupaj smo se znašli v situaciji, ki je ni bilo mogoče predvideti.
V TD Bohinj skrbno spremljamo navodila države, ki nam jih izdajajo glede na razširitev koronavirusa.
Sprejemamo vse ukrepe in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Ministrstva za zunanje
zadeve. Vedno smo in bomo tudi v bodoče delovali v vaše dobro in dobro vaše varnosti, zato smo se
ukrepom zanesljivo pridružili.
Zaprli smo Info center Bohinj, kamp Danica in gostilno Danica.
Trenutni ukrepi, ki smo jih sprejeli so, da smo zaprli za javnost Info center Bohinj, kamp Danica in Gostilno
Danica. Ukrep velja od 12.3.2020 dalje do nadaljnjega. Naprošamo, da zadeve, kar se tiče Info centra Bohinj,
kampa Danica in gostilne Danica urejate preko telefona ali elektronske pošte.
Vaše rezervacije
Gostom, ki ste rezervirali za obdobje do 12.4.2020 ( 30 dni od razglašene epidemije) , priporočamo, da se, v
kolikor je možno, na pot ne odpravljajo. Gostom, ki so vnaprej plačali avans za to obdobje, v TD Bohinj
ponudimo možnost koriščenja avansa v kasnejšem obdobju. V kolikor gosti želijo, da se jim akontacija
povrne, jim jo povrnemo v celoti, brez kakršnihkoli dodatnih stroškov.
Za obdobje rezervacij po 12.4.2020 goste prosimo, da s prekinitvijo rezervacije še počakajo, ko bo situacija s
koronavirusom bolj jasna.
Naprošamo vas, da se na nas obrnete preko telefona in elektronske pošte, kjer vam bomo dali
nadaljnja navodila o postopku vaše rezervacije. Poskušali vam bomo odgovoriti v najkrajšem možnem
času.
Kontakti:
• telefon: 00 386 (0) 4 574 60 10 ,
• elektronska pošta: info@tdbohinj.si
• poštni nabiralnik: TD Bohinj, Ribčev laz 48, 4265 Bohinjsko jezero
Do nadaljnjega bomo na telefon in elektronsko pošto dosegljivi :
• vsak dan med 8:00 in 18.00,
• v nedeljo pa med 9:00 in 15:00 uro.
Hvala za razumevanje!

