
Οι ταξιδιώτες που φτάνουν στην Ελλάδα από το εξωτερικό, θα πρέπει να έχουν:

• Ένα αρνητικό τεστ PCR (που έχει ελεγχθεί όχι περισσότερο από 72 ώρες πριν από την άφιξη) ή
• Πιστοποιητικό ταχείας δοκιμής αντιγόνου (που έχει δοκιμαστεί όχι περισσότερο από 48 ώρες πριν από την άφιξη) ή
• Πιστοποιητικό εμβολιασμού (και έχουν παρέλθει 14 ημέρες από την τελευταία δόση που απαιτείται για τον συγκεκριμένο 
εμβολιασμό)

Τα παιδιά κάτω των 12 ετών εξαιρούνται από τις απαιτήσεις COVID-19, συμπεριλαμβανομένης της απόδειξης ότι έχουν 
δοκιμαστεί αρνητικά.

Όλοι οι εισερχόμενοι ταξιδιώτες πρέπει να συμπληρώσουν το PLF την ημέρα πριν από την είσοδο στη χώρα, παρέχοντας 
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το σημείο αναχώρησής τους, τις προηγούμενες διαμονές σε άλλες χώρες και τη 
διεύθυνση της διαμονής τους ενώ βρίσκονται στην Ελλάδα.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μπορούμε να κανονίσουμε τη μεταφορά σας με τους συνεργάτες μας, οι οποίοι τηρούν αυστηρά τα πρωτόκολλα υγιεινής.

Όλες οι επιφάνειες που χρησιμοποιούνται, συμπεριλαμβανομένων καθισμάτων, λαβών, πορτών κ.λπ. αποστειρώνονται 
μεταξύ κάθε μεταφοράς.

Μπορεί να εφαρμοστεί περιορισμένος αριθμός επιβατών ανά όχημα, σύμφωνα με τις κυβερνητικές οδηγίες.

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΣΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ GRAND RESORT LAGONISSI

Όλοι οι επισκέπτες που ζουν στην Ελλάδα, όταν μπαίνουν στο ξενοδοχείο για διαμονή, χρήση εστιατορίων, συμμετοχή σε 
εταιρική ή κοινωνική εκδήλωση, πρέπει μαζί με την παρουσίαση της ταυτότητας να υποδείξουν:

• Επιβεβαίωση με αρνητικό αποτέλεσμα από τη δοκιμή PCR (να έχει πραγματοποιηθεί σε λιγότερο από 72 ώρες) ή
• Επιβεβαίωση με αρνητικό αποτέλεσμα από τo rapid test (η οποία πραγματοποιήθηκε σε λιγότερο από 48 ώρες) ή
• Πιστοποιητικό εμβολιασμού (ισχύει για τουλάχιστον 14 ημέρες από την τελευταία δόση)

Τα παραπάνω δεν ισχύουν για παιδιά κάτω των 12 ετών.
 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΣΑΣ ΣΤΟ GRAND RESORT LAGONISSI

Οι επισκέπτες καλωσορίζονται με ασφαλείς αποστάσεις για τη διαδικασία του check-in, φορώντας μάσκα.

Κατά το check in, πρέπει να συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο ιχνηλασιμότητας, μαζί με την φόρμα με τα στοιχεία σας.

Ώρα άφιξης 15:00 μ.μ. / Ώρα αναχώρησης 11:00 π.μ.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΣΑΣ

Το δωμάτιό σας έχει σφραγιστεί για 24 ώρες μετά την αναχώρηση του προηγούμενου επισκέπτη και έχει απολυμανθεί από 
την προηγμένη & καινοτόμο τεχνολογία Purespace® για πραγματική πρόοδο στην απολύμανση.

ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΣΑΣ

Μέχρι και σήμερα η καθημερινή υπηρεσία καθαριότητας δωματίου ήταν 2 φορές την ημέρα. Λόγω των νέων οδηγιών, 
περιορίζεται πλέον σε μια φορά την ημέρα. Θα σας ζητηθεί κατά την άφιξη σας, να μας αναφέρετε την ακριβή ώρα που 
επιθυμείτε να καθαριστεί το δωμάτιο σας, μεταξύ 08:00 π.μ. και 14:30 μ.μ. Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ (Εθνικός 
Οργανισμός Δημόσιας Υγείας της Ελλάδας), οι επισκέπτες δεν πρέπει να είναι παρόντες εκείνη την στιγμή. Η ομάδα 
καθαρισμού μας λαμβάνει όλα τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα (μάσκα προσώπου, γάντια και ποδιές προστασίας μια 
χρήσης). Όλα τα κλινοσκεπάσματα και οι πετσέτες πλένονται σε υψηλή θερμοκρασία και απολυμαίνοντας πλήρως. Όλα 
τα χρησιμοποιημένα σεντόνια από κάθε δωμάτιο, θα συγκεντρωθούν ξεχωριστά σε ειδικές σακούλες πλυντηρίου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

Συνιστάται η προ-παραγγελία. Όλα τα πιάτα θα καλύπτονται με ασφάλεια. To προσωπικό μας θα σερβίρει το γεύμα σας 
είτε στην άνεση του δωματίου σας είτε θα σας παραδοθεί στην πόρτα ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

ROOM SERVICE

Παραγγείλετε το πρωινό σας για την επόμενη μέρα συμπληρώνοντας απο το προηγούμενο βράδυ τη φόρμα 
προ-παραγγελίας που θα βρείτε στο δωμάτιό σας. Μπορείτε να αφήσετε τη φόρμα είτε στη ρεσεψιόν ή να ζητήσετε από 
το προσωπικό μας να την παραλάβει από το δωμάτιό σας.

ΠΡΩΙΝΟ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΣΑΣ

Συνιστάται να κάνετε κράτηση σε όλα τα εστιατόρια. Η ομάδα μας λαμβάνει όλα τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα. 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΜΠΑΡ

Για να χρησιμοποιήσετε το Κέντρο Spa ή το Γυμναστήριο, θα πρέπει να κλείσετε ραντεβού εκ των προτέρων, είτε με την 
ομάδα υποδοχής (9) είτε με την ομάδα του Thalaspa Chenot (6750).

Για λόγους ασφαλείας, το χαμάμ δεν είναι διαθέσιμο.

Πρέπει να κλείσετε την προπόνησή σας εκ των προτέρων, καλώντας το Spa (6750).

Η προπόνηση πρέπει να διαρκεί το πολύ 1 ώρα.

Σταθμοί πλύσης και απολύμανσης χεριών έχουν τοποθετηθεί σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους.

Όλος ο εξοπλισμός, οι αίθουσες περιποιήσεων και οι χώροι του σαλονιού απολυμαίνονται πλήρως μετά τη χρήση.

Χρησιμοποιήστε αντισηπτικό ή πλύνετε τα χέρια σας πριν και στο τέλος της άσκησης, καθώς και πριν από κάθε 
μετακίνηση σε άλλο μηχάνημα άσκησης.

THALASPA CHENOT & ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Για την παραλία ή την πισίνα χρησιμοποιήστε τις κίτρινες πετσέτες που θα βρείτε στο δωμάτιό σας.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία των επισκεπτών και του προσωπικού μας, επιτρέπεται μόνο στους διαμένοντες του 
ξενοδοχείου να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις και τα καταστήματα. 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

Είναι δυνατή η πραγματοποίηση PCR ή αντιγόνου τεστ απευθείας στο ξενοδοχείο, από ομάδα ιατρών, εάν ο επισκέπτης 
χρειάζεται τεστ έγκαιρα, είτε στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου, είτε σε ιατρική μονάδα (1,2 χλμ.) για να επιστρέψει στο 
σπίτι. 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ


