
“De Lumineuze Nachten van”
COVID-19 MAATREGELEN

We hanteren de nodige coronamaatregelen opgelegd door de overheid wat betreft de publieksstromen en
concrete maatregelen langs het parcours. We werken met 20 tijdsloten die enkel vooraf te boeken zijn en we
verkopen alleen tickets op naam. We vragen je daarnaast minimum 1,5 meter afstand te houden van andere
bezoekers.

Social distancing: het aantal bezoekers is beperkt. Wij brengen onze spektakel-wandeling verspreid over 22
avonden en wij beperken het aantal bezoekers tot maximum 4000 bezoekers per avond waarmee we je een
kwalitatief en corona-veilig bezoek kunnen garanderen. Wij voorzien hiermee een gemiddelde afstand tussen
elke ‘bubbel’ van 3 m à 4 m.

Toegangstickets worden vooraf, op naam gekocht.

De wandeling gaat volledig buiten door.

Om “ De Lumineuze Nachten van “ soepel te laten verlopen en het risico op de verspreiding van het coronavirus
te minimaliseren, worden er extra maatregelen getroffen. Ga je “De Lumineuze Nachten van “ bezoeken, dan
vragen we je naast rekening met elkaar te houden en je gezond verstand te gebruiken, de onderstaande
maatregelen goed door te lezen en na te leven.

Hou je aan de regels, want enkel zo kunnen we de verspreiding van het coronavirus tegengaan.

We vragen bezoekers thuis te blijven bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) en
laat je testen. Dit geldt ook als je huisgenoten ziek zijn.

Wij houden ons aan de adviezen van de overheid en vragen onze bezoekers dit ook te doen.

Tickets worden op naam verkocht; bij de ingang laat je je ticket bij voorkeur op je smartphone zien om te
scannen.

Handen ontsmetten aan de ingang is verplicht.

Heb altijd een mondmasker op zak en draag het op drukke plaatsen.

Het aantal bezoekers wordt te allen tijde strikt beperkt en gecontroleerd, dankzij een online ticketingsysteem.

We vragen bezoekers te allen tijde 1,5 meter afstand te houden tot bezoekers van buiten hun huishouden, met
uitzondering van jongeren tot 18 jaar onderling; signalisatieborden langs het parcours herinneren je aan de
veilige afstand tussen bezoekers (1,5 m tussen elke persoon).

Het personeel ter plaatse zal aanwezig zijn om mee te zorgen voor het respecteren van de social distancing en
het dragen van het masker waar nodig.

De wandelroute is volledig eenrichtingsverkeer: we vragen je om deze looproute te volgen en hier niet van af te
wijken.

Wij vragen bezoekers altijd de instructies van het aanwezige personeel op te volgen.

We rekenen op je voorzichtigheid en je vriendelijkheid tegenover anderen om op veilige afstand te blijven en elke
concentratie van mensen te vermijden.

We vragen je om zoveel mogelijk geen grote voorwerpen, zoals grote tassen, mee te nemen.

Contact met decoratieve elementen moet zoveel mogelijk worden vermeden.

In geval van annulering van het evenement worden de tickets integraal terugbetaald.

In totaal zijn er nooit meer dan 1800 mensen tegelijkertijd binnen het park aanwezig, wat neerkomt op
gemiddeld 305 m² per bezoeker (het park rond het kasteel is 55 ha groot).


