Αγαπητοί επισκέπτες,
Από την 1η Ιουνίου του 2020 το ξενοδοχείο μας επαναλειτουργεί ,καλωσορίζοντας σας και
αυτό το καλοκαίρι.
Φέτος, βασιζόμενοι στις οδηγίες των αρχών, έχουμε προσαρμόσει πλήρως τις υπηρεσίες
μας σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα δίνοντας προσοχή στην ασφάλεια της υγείας
των δικών μας ανθρώπων και των επισκεπτών μας.
Κοινόχρηστοι χώροι:
- Στους κοινόχρηστους χώρους, για την αποφυγή συγκέντρωσης πλήθους και στενών
επαφών, οροθετούμε τις ελάχιστες αποστάσεις που απαιτούνται από τους εθνικούς
κανονισμούς.
- Εντείνουμε τον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων μας δίνοντας βαρύτητα στα σημεία
συχνής επαφής.
- Παρέχουμε συσκευές με αντισηπτικό σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους.
- Ο κλιματισμός στους κοινόχρηστους χώρους πλέον επιτυγχάνεται με την φυσική
ανακύκλωση του αέρα.
Υποδοχή:
Για να εξασφαλιστεί αρκετός χρόνος για ενδελεχή καθαρισμό και απολύμανση των
δωματίων οι χρόνοι του check-in και check out διαφοροποιούνται ως εξής:
- Check-in στις 15:00 και Check-out στις 11:00
- Διαμόρφωση χώρου υποδοχής με γνώμονα την εξασφάλιση της κοινωνικής απόστασης.
- Προσθήκη γυάλινου διαχωριστικού στη ρεσεψιόν με σκοπό να παρέχεται ένα επιπλέον
επίπεδο προστασίας στους επισκέπτες και στα μέλη της ομάδας μας.
- Εμφανείς σημάνσεις και οδηγίες ασφαλείας.
Δωμάτια & Σουίτες:
Για τον καθαρισμό των δωματίων έχουμε δημιουργήσει ένα αυστηρό πρωτόκολλο
καθαρισμού & απολύμανσης χρησιμοποιώντας επαγγελματικά πιστοποιημένα προϊόντα. Τα
εσωτερικά προστατευτικά των μαξιλαριών και των στρωμάτων αντικαθίστανται σε κάθε
αναχώρηση.
Επιπλέον τα δωμάτιά μας θα παραμένουν κενά για τουλάχιστον 24 ώρες μέχρι την άφιξη
νέου πελάτη από τη στιγμή αναχώρησης του προηγούμενου. Στις περιπτώσεις τις οποίες οι
νέοι πελάτες επιθυμούν να κάνουν check-in εντός 24 ωρών από την προηγούμενη
αναχώρηση, θα προβούμε σε ακόμα πιο εντατική απολύμανση του δωματίου πριν το νέο
check in.
Τα διακοσμητικά χώρου που δεν κρίνονται αναγκαία θα αφαιρεθούν από τα δωμάτιά μας.
Για την δική σας υγιεινή και ασφάλεια η υπηρεσία καθαρισμού δωματίου και εναλλαγής
πετσετών θα γίνεται μόνο κατόπιν δικού σας αιτήματος στην ρεσεψιόν.

Λοιπές υπηρεσίες:
Το ξενοδοχείο μας συνεργάζεται με εξουσιοδοτημένο ιατρό, τον οποίο μπορούμε να
καλέσουμε στο ξενοδοχείο κατόπιν αιτήματος.
Επίσης, το προσωπικό του Ξενοδοχείου ειναι εκπαιδευμένο στα νέα πρωτόκολλα,σύμφωνα
με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. και των αρμόδιων Υπουργείων.
Στην περίπτωση διαπίστωσης κάποιου ύποπτου κρούσματος Covid-19 ενημερώνεται ο
Ε.Ο.Δ.Υ.
Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε με οποιαδήποτε απορία μπορεί να έχετε, σχετικά με
οποιαδήποτε τροποποίηση στα ταξιδιωτικά σας σχέδια ή περαιτέρω πληροφορίες. Μην
διστάσετε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα στη διεύθυνση
info@citymarina.gr
Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε ένα καλό καλοκαίρι!
City Marina Hotel

