
 
 

Beste gast, 

 

Het is voor ons allemaal al weken lang een vreemde en onzekere tijd.  
Elke dag is weer anders dan de dag ervoor. 

We kunnen ons voorstellen dat de ontwikkelingen rondom het Coronavirus vragen oproepen 

over uw geplande vakantie ofwel: kunt u voor dit jaar een vakantie boeken bij camping Na 
Staré Papírně? 

 

Veel landen nemen stringente maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen, 
zoals het sluiten van de landsgrenzen en het verbieden om zich buitenhuis te bewegen 

zonder dringende noodzaak. Het is op dit moment onzeker tot wanneer deze maatregelen 

van toepassing zullen zijn, maar een periode van maanden is aannemelijker dan weken. 

Wij volgen de richtlijnen van de Nederlandse en buitenlandse autoriteiten op de voet. 
 

Op dit moment zijn wij wel druk bezig om de camping weer gereed te maken voor het 

komende seizoen. Zoals het nu lijkt mogen de campings in Tsjechië weer open vanaf 25 
mei. Maar onder welke voorwaarden en of er dan al buitenlanders toegelaten worden is op 

dit moment nog zeer onzeker. 

Indien wij genoodzaakt zijn gereserveerde vakanties te moeten annuleren omdat grenzen 

gesloten zijn in de periode waarin u op onze camping zou verblijven, dan ontvangt u een 
voucher ter waarde van de reeds betaalde aanbetaling. Deze voucher kunt u gebruiken voor 

de (aan)betaling van een nieuwe reservering op onze camping. De geldigheid van de 

voucher bedraagt 1 jaar. Deze kunt u dus óf later in 2020 gebruiken óf in 2021. 
 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.  

 
Mocht u nog vragen hebben, bel of mail ons gerust. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Hetty en Harry Leijstra 

 

Camping Na Staré Papírně 
Dobronice 51 

391 65 Dobronice u Bechyně 

Czech Republic 
00420 381 210 761 

00420 607 153 840 

info@nastarepapirne.com 

www.nastarepapirne.com 

DIČ/IČO: CZ27839761/27839761  

  

Wij staan ingeschreven in het handelsregister bij de Provinciale rechtbank te Česke 
Budějovice, afdeling C, bijvoegsel 19294 
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