
 

 

Αγαπητοί φίλοι και επισκέπτες,  

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε το άνοιγμα του The Victoria Lefkada για τη σεζόν 2020. 

Προσφέρουμε ασφαλή διαμονή πολυτελείας στις εγκαταστάσεις μας, λαμβάνοντας όλα τα 

νέα μέτρα ασφαλείας στις σουίτες,  πισίνα και κοινόχρηστους χώρους, εφαρμόζοντας πιστά 

τις υγειονομικές οδηγίες και τους κανόνες υγιεινής σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που 

δίνονται από τους αρμόδιους φορείς. Στόχος μας, και απόλυτη προτεραιότητα, η ασφάλεια 

των φιλοξενούμενων και των εργαζομένων μας.  

 

ΥΠΟΔΟΧΗ (CHECK-IN & CHECK-OUT)  

-Τηρώντας το υγειονομικό πρωτόκολλο, το check-out μεταφέρεται στις 11:00 π.μ και 

αντίστοιχα το check-in στις 15:00 προκειμένου να υπάρχει αρκετός χρόνος για προσεκτικό 

και σχολαστικό καθαρισμό και απολύμανση.  

-Οι κάρτες εισόδου δωματίων απολυμαίνονται σχολαστικά πριν την παραλαβή τους από 

τους επισκέπτες μας.  

-Τηρούνται με αίσθημα ευθύνης οι αποστάσεις ασφαλείας και αποφεύγονται οι χειραψίες. 

 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 

 -Εξασφαλίζεται ο φυσικός αερισμός των δωματίων κατά τις ώρες που μεσολαβούν μεταξύ 

των διαμονών.  

-Πραγματοποιείται σχολαστικός καθαρισμός και απολύμανση των υφασμάτινων 

επιφανειών με ατμοκαθαριστή.  

-Οι πετσέτες, τα λινά και τα κλινοσκεπάσματα πλένονται προσεκτικά με ειδικά και 

πιστοποιημένα απολυμαντικά-απορρυπαντικά. 

-Παρέχονται, εντός των δωματίων, αντισηπτικά μαντηλάκια μιας χρήσεως.  

-Προς αποφυγή της εκτεταμένης επαφής των εργαζομένων καθαριότητας και των 

επισκεπτών, τα δωμάτια θα καθαρίζονται μόνο κατόπιν αιτήματος του φιλοξενούμενου. 

Επίσης, βάσει υγειονομικών οδηγιών και συστάσεων η αλλαγή ιματισμού και πετσετών θα 

πραγματοποιείται μόνο κατόπιν αιτήματος του φιλοξενούμενου  



ΠΙΣΙΝΑ 

-Βάσει υγειονομικών οδηγιών αυξάνουμε την συχνότητα καθαρισμού και απολύμανσης 

στους χώρους της πισίνας και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους.  

-Πραγματοποιούμε απολύμανση σε ξαπλώστρες, καθίσματα και τραπέζια αμέσως μετά την 

απομάκρυνση του φιλοξενούμενου.  

-Περιορίζεται ο αριθμός των κολυμβητών που χρησιμοποιεί ταυτόχρονα την πισίνα, ώστε 

να εξασφαλίζεται η βέλτιστη, ποιοτική και ασφαλής χρήση των κολυμβητικών 

εγκαταστάσεων. 

 

ΓΕΝΙΚΑ  

-Με αίσθημα ευθύνης, έχουμε σχεδιάσει και διαθέτουμε ειδικό σχέδιο δράσης για τη 

διαχείριση και αντιμετώπιση πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος, επισκέπτη ή 

προσωπικού, εντός των εγκαταστάσεων.  

- Έχουμε φροντίσει για τη διάθεση και αποκλειστική χρήση δωματίων για την άμεση 

απομόνωση πιθανών περιστατικών, ενώ σε τέτοια περίπτωση διατίθεται ειδικός 

εξοπλισμός (medical kit).  

- Έχουμε συμβληθεί με Ιατρό του ΕΟΔΥ, που ενεργεί βάσει συγκεκριμένων οδηγιών για τον 

έλεγχο του Covid-19 ώστε να λαμβάνουμε πάντα τις κατάλληλες επιστημονικές συμβουλές. 

-Διατίθενται αντισηπτικά χεριών τους χώρους της υποδοχής και σε όλους τους 

κοινόχρηστους χώρους του καταλύματος.  

 

Για επιπλέον πληροφορίες που αφορούν κρατήσεις, αλλαγές ή ακυρώσεις, μπορείτε να 

επικοινωνήσετε μαζί μας στο thevictorialefkada@gmail.com ή στα τηλέφωνα:  

-00302645022229 

-00306947217567 
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