Anatoli Hotel ‐ Health First

Το ξενοδοχείο Ανατολή υποδέχεται επισκέπτες εδώ και τέσσερις γενιές. Φέτος η παγκόσμια
κατάσταση μας προκάλεσε και άλλαξε τον τρόπο που αλληλοεπιδράμε. Όμως η ουσία
παραμένει η ίδια. Έχουμε εκπαιδεύσει το προσωπικό μας και έχουμε κάνει ότι είναι
απαραίτητο για να σας προσφέρουμε τις καλύτερες διακοπές σε ένα ασφαλές περιβάλλον
για εσάς και τους εργαζόμενους του ξενοδοχείου.
Ακολουθώντας τον κανονισμό Health First της Ελληνικής Κυβέρνησης έχουμε εφαρμόσει τα
απαραίτητα πρωτόκολλα για να διασφαλίσουμε υψηλά επίπεδα υγιεινής ώστε να
απολαύσετε τη διαμονή σας.
Λόγω τήρησης επαγγελματικής και προσωπικής ευθύνης πολλές από τις υπηρεσίες μας θα
παρέχονται ψηφιακά (check‐in, κρατήσεις κ.λπ.), ώστε να κρατήσουμε τις φυσικές
αποστάσεις, αλλά η ουσία παραμένει η ίδια: είμαστε εδώ για εσάς.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
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Το δωμάτιο σας έχει απoλυμανθεί πριν από την άφιξή σας σύμφωνα με τα πρωτόκολλα
Health First. Η καθημερινή καθαριότητα δεν ενδείκνυται σύμφωνα με τον ίδιο κανονισμό
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μετάδοσης της νόσου. Ωστόσο, εάν χρειαστεί
καθαρισμός του δωματίου μπορείτε να μας στείλετε email στο anatolihotel@gmail.com ή να
καλέσετε την υποδοχή (πληκτρολογώντας 9) μια ημέρα πριν.
Σε περίπτωση που χρειαστείτε επιπλέον σεντόνια, πετσέτες, σαμπουάν κλπ. επικοινωνήστε
με τη υποδοχή (πληκτρολογώντας 9) .

ΠΡΩΙΝΟ
Το πρωινό σερβίρετε από τις 7.30 έως τις 11.00 στο δωμάτιό σας χωρίς επιπλέον χρέωση. Η
αίθουσα πρωινών είναι επίσης διαθέσιμη. Ακολουθώντας τον κανονισμό Health First θα
πρέπει να έχετε κάνει κράτηση μια ημέρα εκ των προτέρων οποιαδήποτε επιλογή και εάν
κάνετε.
Ο buffet πρωινών έχει σταματήσει προς το παρόν λόγω του ίδιου κανονισμού.
Αφού κάνετε check‐in θα έχετε πρόσβαση στο μενού και στη φόρμα κράτησης του πρωινού.
Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υποδοχή (πληκτρολογώντας 9).

ΠΙΣΙΝΑ
Η πισίνα είναι διαθέσιμη από τις 09.00 έως τις 19.00. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο Health
First μόνο 28 άτομα επιτρέπονται στην πισίνα συγχρόνως ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο
κίνδυνος μετάδοσης της νόσου.
Πετσέτες για την πισίνα παρέχονται δωρεάν. Μπορείτε να ζητήσετε με email
(anatolihotel@gmail.com) ή καλώντας την υποδοχή (πληκτρολογώντας 9) ή από το pool bar.
Μετά το check‐in θα έχετε πρόσβαση στο μενού του pool bar.

CAVE WINERY SPA
Το Cave Winery Spa λειτουργεί από τις 11.00 έως τις 19.00. Ακολουθώντας το πρωτόκολλο
του Health First θα πρέπει να έχετε κάνει κράτηση τουλάχιστον μια ημέρα νωρίτερα με email
(anatolihotel@gmail.com) ή επικοινωνώντας με την υποδοχή (πληκτρολογώντας 9).
Οι τιμές και οι υπηρεσίες του σπα θα σας είναι διαθέσιμες μόλις ολοκληρωθεί το check‐in
σας.

ΥΠΟΔΟΧΗ
Αν και πολλές από τις υπηρεσίες μας προσφέρονται ψηφιακά (check‐in, κρατήσεις κ.λπ.), εάν
είναι απαραίτητη η φυσική σας παρουσία στο χώρο υποδοχής είναι ευπρόσδεκτη.
Ακολουθώντας τον κανονισμό του Health First θα πρέπει να μη συνωστίζεστε και να τηρείτε
τις αποστάσεις από τους άλλους επισκέπτες και το προσωπικό του ξενοδοχείου. Επίσης, να
θυμόσαστε την χρήση μάσκας και γαντιών ή αντισηπτικού. Υπάρχουν αντισηπτικά στους
κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου.
Είσαστε προσωπικά υπεύθυνοι να ακολουθήσετε το πρωτόκολλο του Health First κατά τη
διάρκεια της διαμονής σας. Σε περίπτωση που κάποιος παρουσιάσει συμπτώματα στο check‐
in ή όσο βρίσκεται στο ξενοδοχείο έχουμε το δικαίωμα να καλέσουμε το γιατρό του
ξενοδοχείου.

Στη διάθεσή σας
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Anatoli Hotel, Σαντορίνη

