
Al meer dan 30 jaar heeft  het Indalo Park Hotel haar deuren geopend om tijdens de 

zomervakantie haar gasten een thuis te geven. Meer dan 1,5 miljoen gezinnen hebben in die 

periode genoten van hun vakantie in een prachtige omgeving aan de kust, waar iedereen kon 

genieten van de zon, het strand, maar ook van de bergen en van het nachtleven. 

Ondanks deze lange periode, vernieuwen we ons elk jaar, verbeteren we onze faciliteiten, 

hervormen we onze ruimtes en passen we het hotel aan de nieuwe behoeften van onze gasten 

aan; en voor dit alles zijn zenuwen onvermijdelijk wanneer we de opening van het hotel 

voorbereiden om onze gasten elk jaar te verwelkomen ... Dit gevoel hebben we net als de eerste 

dag dat we open gingen! 

Dit jaar was voor iedereen atypisch. We zagen hoe het Corona nieuws kwam en moesten nooit 

eerder genomen maatregelen treffen. Tegelijkertijd hebben we nauwkeurig onderzocht hoe we 

ons kunnen aanpassen aan de maatregelen van de officiële instanties, zodat onze gasten kunnen 

blijven genieten in een veilige omgeving. 

We zetten de veiligheid van onze gasten en werknemers altijd voorop en hebben nieuwe 

hygiëne, desinfectie- en protocolprocessen aangepast om naleving van deze 

veiligheidsmaatregelen te garanderen. Op deze manier zijn we doorgegaan met het verbeteren, 

zoals we al hebben gedaan, om onszelf te certificeren onder de "Safe Tourism Certified", volgens 

de normen van het Spaanse Tourist Quality Institute om zo een veiliger verblijf te garanderen. 

Helaas is er in dit nieuws een maar ... 2020 zal het voor het eerst in 30 jaar zijn dat het Indalo 

Park Hotel vanwege de Corona haar deuren niet zal openen. Dit jaar kunnen we u helaas niet 

ontvangen voor uw zomervakantie. 

Het was geen gemakkelijke beslissing, aangezien velen door deze pandemie worden getroffen, 

maar gezien de huidige omstandigheden zorgen de nationale gezondheidsaanbevelingen, 

aanbevelingen van landen die toeristen sturen, quarantaineverzoeken en de sluiting van 

grenzen voor grote onzekerheid. Dat stelt ons niet in staat om onze activiteiten te hervatten met 

garanties om u de diensten en service te kunnen aanbieden die u van ons gewend bent. 

We blijven werken aan de kwaliteit en vertrouwen, zodat we u in 2021 met groot enthousiasme 

en warmte te kunnen ontvangen. 

We wensen u veel sterkte en gezondheid in deze moeilijke tijden. 
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