Η ομάδα της υποδοχής μας είναι άρτια εκπαιδευμένη να σας
καλωσορίσει και να σας καθοδηγήσει.
- Έχουμε υπεύθυνο συντονιστή με τον οποίο μπορείτε να
επικοινωνήσετε σε περίπτωση που έχετε απορίες ή χρειάζεστε ιατρική
βοήθεια.
- Το δάπεδο φέρει σαφή σήμανση που υποδεικνύει πού πρέπει να
σταθείτε όταν περιμένετε στη ρεσεψιόν.
- Η κοινωνική απόσταση πρέπει να τηρείτε σε κάθε περίπτωση.
- Οι κάρτες κλειδιού δωματίου θα απολυμανθούν και θα τοποθετηθούν
σε προστατευτική θήκη.
- Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να αποφύγετε τη χρήση μετρητών προτιμήστε το ανέπαφο POS μας!
- Το check-in θα είναι στις 15:00 και το check-out στις 11:00 για να
εξασφαλιστεί ο κατάλληλος καθαρισμός και απολύμανση των δωματίων.
- Οι επισκέπτες ενθαρρύνονται να αποφύγουν τη χρήση του ασανσέρ και
να πάρουν τις σκάλες.
- Τα μη απαραίτητα αντικείμενα, όπως διακοσμητικά μαξιλάρια, χαρτικά,
περιοδικά θα αφαιρεθούν από τα δωμάτια για δική σας ασφάλεια.
- Η συντήρηση στα δωμάτια θα πραγματοποιείται κατόπιν κλήσης και
μόνο όταν οι επισκέπτες δεν βρίσκονται στο δωμάτιο.
- Τα δωμάτια που παρέχονται στους επισκέπτες μας θα καθαριστούν και
θα απολυμανθούν σωστά πριν την χρήση τους.
- Ο καθαρισμός δωματίου παρέχεται μόνο κατόπιν αιτήματος.

- Οι επισκέπτες μας ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν μόνο τα WC του
δωματίου τους και όχι τα δημόσια WC.
- Δημόσιοι χώροι τα δημόσια WCs καθαρίζονται και απολυμαίνονται
συχνά.
- Οι ξαπλώστρες μας θα οργανωθούν σε απόσταση 1,5μ γύρω από τις
πισίνες και την παραλία.
- Οι ξαπλώστρες θα απολυμαίνονται μετά από κάθε αλλαγή πελατών.
- Σύμφωνα με τους ισχύοντες κυβερνητικούς κανονισμούς, η αναλογία 1
ατόμου ανά 5 τετραγωνικά μέτρα θα πρέπει να εφαρμόζεται ανά πάσα
στιγμή στις πισίνες.
- Η χρήση πετσετών είναι υποχρεωτική.
- Τα επίπεδα PH και χλωρίου θα παρακολουθούνται συχνά προκειμένου
να διασφαλιστεί η εξυγίανση της πισίνας όλο το 24ωρο.
- Έχουμε έναν μεγάλο υπαίθριο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων.
- Το αυτοκίνητο του ξενοδοχείου μας θα απολυμαίνεται συχνά από το
προσωπικό μας ς, οι οποίοι θα φορούν μάσκες και γάντια.
- Το προσωπικό του ξενοδοχείου μας έχει παρακολουθήσει μαθήματα
κατάρτισης COVID-19.
- Το προσωπικό του ξενοδοχείου μας θα εξετάζεται ανά πάσα στιγμή από
επαγγελματία υγείας.
- Το προσωπικό μας ¬ θα χρησιμοποιεί πάντα τον ατομικό
προστατευτικό εξοπλισμό.

