
COVID-19---ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αγαπητέ πελάτη,

Καταρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την συνεχή προτίμηση και υποστήριξή σας σε όλη την
πορεία  μας  και  ιδιαίτερα  κατά  την  διάρκεια  αυτών  των  δύσκολων  καιρών.  Όπως  κάθε  χρόνο,  θα
προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε για εσάς ένα ασφαλές, ήσυχο, καλαίσθητο και φιλόξενο περιβάλλον,
δίπλα στη θάλασσα και  μέσα στη φύση, και  τώρα -περισσότερο από ποτέ-  έχουμε φροντίσει  να σας
προστατεύσουμε στο μέγιστο βαθμό, ώστε να αισθάνεστε σιγουριά και να απολαύσετε τις καλοκαιρινές
σας διακοπές και  φέτος!  Τέλος,  ακολουθούμε πιστά όλες  τις  κυβερνητικές  συστάσεις  σχετικά με  την
απολύμανση και την υγιεινή των χώρων μας, εφαρμόζοντας όλα τα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τα
υγειονομικά  πρωτόκολλα.  Παρόλο  που  δεν  υπάρχει  πλέον  η  ίδια  αυστηρότητα  στα  μέτρα,  εμείς
συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα με βασική προτεραιότητα την ασφάλεια σας.

CHECK-IN & CHECK-OUT

H διαδικασία της άφιξης και της αναχώρησης θα πραγματοποιείται σε υπαίθριο χώρο. Η ώρα του Check-
out θα πρέπει να είναι ως τις 11:00 ενώ το  Check-in μεταφέρεται μετά τις 15:00 για να γίνεται σωστός
αερισμός, ενδελεχής καθαρισμός και σχολαστική απολύμανση του καταλύματός σας. Κατά την άφιξη σας,
θα σας ζητηθεί πιστωτική κάρτα για προέγκριση του υπόλοιπου ποσού της διαμονής σας. Αναλυτικά, θα
τα βρείτε στο  RegistrationCard, το οποίο και  θα λάβετε ηλεκτρονικά μια εβδομάδα περίπου πριν την
ημερομηνία της άφιξής σας. Η εξόφληση του λογαριασμού σας συνιστάται να πραγματοποιείται ως την
προηγούμενη ημέρα της αναχώρησής σας τις ώρες ταμείου(18:00-21:00) προς αποφυγή συνωστισμού και
το παραστατικό, εάν επιθυμείτε,  θα εκδίδεται και θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά.

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Το πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης, καθώς και όλα τα προϊόντα που θα χρησιμοποιούνται είναι
βάσει των προδιαγραφών και με πιστοποιητικά του ΕΟΦ, καθώς και των οδηγιών του ΕΟΔΥ. Ενισχυμένα
πρωτόκολλα  απολύμανσης,  σχολαστικός  καθαρισμός  των  καταλυμάτων,  καθώς  και  περαιτέρω
απολύμανση με ειδικά μηχανήματα ατμού -ιδιαίτερα στα αντικείμενα «υψηλού κινδύνου»- είναι κάποια
από τα μέτρα πρόληψης που θα εφαρμόζονται. Βάσει πρωτοκόλλων, το προσωπικό καθαριότητας-όταν
θα εισέρχεται στο κάθε κατάλυμα- θα χρησιμοποιεί τον απαραίτητο εξοπλισμό προσωπικής προστασίας.
Επίσης, η καθαριότητα είναι καθημερινή (εκτός των τροχοσπίτων) και η αλλαγή ιματισμού μπάνιου και
υπνοδωματίου γίνεται  κάθε τρεις ημέρες.  Εάν δεν επιθυμείτε να εισέλθουμε στο κατάλυμά σας,  σας
παρακαλούμε να μας ενημερώσετε κατά την άφιξή σας. 



CAMPING

Σας  ενημερώνουμε  ότι  και  φέτος  το  Camping θα λειτουργήσει  με  περιορισμένο  αριθμό  σκηνών.  Για
λόγους ασφαλείας, δεν θα επιτρέπεται από μη διαμένοντες η είσοδος, η διέλευση, η παραμονή, καθώς
και η χρήση των εγκαταστάσεων του Camping. Επίσης, οι χώροι υγιεινής -όπως τα κοινόχρηστα ντουζ και
οι τουαλέτες- θα καθαρίζονται και θα απολυμαίνονται σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ανά
τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να διατηρούνται καθαροί και σε καλή κατάσταση.

ΠΑΡΑΛΙΑ

Για κάθε κατάλυμα, θα αντιστοιχεί η δική σας ομπρέλα και οι δικές σας ξαπλώστρες σε συγκεκριμένο
χώρο στην παραλία καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμονής σας, από την ώρα του check-in ως την ώρα του
check-out.

MANASSU RESTAURANT-BEACH BAR

Θα εφαρμόζονται τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την εστίαση και συγκεκριμένα όλα τα μενού θα είναι
alacarte, οι κατάλογοι θα απολυμαίνονται με ειδικά αντισηπτικά πριν από κάθε χρήση, τα  τραπέζια θα
καλύπτονται  με “sous-plat” μιας χρήσης  και θα τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες αποστάσεις μεταξύ
τραπεζιών  και  καρεκλών.  Για  λόγους  αποφυγής  συνωστισμού,  συστήνεται  η  κράτηση  στο  Manassu
Restaurant. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ & COVID-19

Το  προσωπικό  μας  εφαρμόζει  απόλυτα  όλες  τις  προδιαγραφές  των  υγειονομικών  πρωτοκόλλων.  Θα
υπάρχει  συντονιστής  για  την  τήρηση  των  πρωτοκόλλων  με  ιδιαίτερη  έμφαση  στην  επίβλεψη  του
καθαρισμού και την απολύμανση όλων των καταλυμάτων, καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων. 
Επίσης,  θα  βρείτε  πολυάριθμα  σημεία  απολύμανσης  χεριών  στους  χώρους  του  Camping  για  να  σας
υπενθυμίζουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Συνιστάται η χρήση προστατευτικής μάσκας και η τήρηση
αποστάσεων για την δική σας ασφάλεια.
Τέλος, σε περίπτωση που νιώσετε  ξαφνική αδιαθεσία ή παρουσιάσετε συμπτώματα που συνδέονται με
το Covid-19, παρακαλείσθε να μείνετε στο κατάλυμα σας και να ενημερώσετε άμεσα την Υποδοχή.
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