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Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ 
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΜΑΣ 

ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΜΑΣ ΣΤΗ GRECOTEL. ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟ 
ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΠΛΑΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ. 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  
ΠΟΥ ΕΣΤΙΑΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ  
ΕΥΕΞΙΑ ΣΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  

ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ. ΑΠΟΛΑΥΣΕΤΕ ΕΝΑ 

ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ!

GRECOTEL: ΔΙΑΜΟΝΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 



ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ

Το σύνολο του προσωπικού στα ξενοδοχεία είναι 
εξοπλισμένο με Μέσα Ατομικής Προστασίας 

Εξειδικευμένες ομάδες για απολυμάνσεις  
συγκροτούνται σε κάθε ξενοδοχείο Arrived

Η μεταφορά σας γίνεται από εξειδικευμένους συνεργάτες 
σύμφωνα με αυστηρά μέτρα ασφαλείας και υγειονομικά 
πρωτόκολλα 

 Ισχύει περιορισμένος αριθμός επιβατών ανά όχημα 
σύμφωνα με τους κανονισμούς

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΣΑΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ,  

ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ Η ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

Η Υποδοχή πραγματοποιείται σε υπαίθριο χώρο όπου 
τηρούνται οι ενδεδειγμένες  αποστάσεις, καθώς και η 
διαδικασία ανέπαφου check-in  

Συνιστάται η διαδικτυακή ολοκλήρωση των 
διατυπώσεων πριν από την άφιξη

Ανέπαφη θερμομέτρηση

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ RESORTS ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ & ΤΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ

Η λειτουργία των ξενοδοχείων έχει προσαρμοστεί σύμφωνα 
με τα Εθνικά Πρωτόκολλα Υγείας & Ασφάλειας

Εξειδικευμένη εκπαίδευση όλου του προσωπικού σε θέματα 
υγιεινής και ασφάλειας (Πιστοποίηση Health First για την τήρηση των 
ελληνικών πρωτοκόλλων στους τομείς υγείας, ασφάλειας και υγιεινής)

Όλες οι επιφάνειες «υψηλού κινδύνου» (καθίσματα, λαβές, 
πόρτες κ.λ.π.) απολυμαίνονται μετά από κάθε μεταφορά

Ενδέχεται να ζητηθούν επιπλέον πληροφορίες σχετικά 
με το δρομολόγιο και τη διαδρομή που ακολουθούν οι 
επισκέπτες μας

Απολύμανση αποσκευών, χρήση μέτρων ατομικής 
προστασίας και σήμανση με την εφαρμογή αυτοκόλλητου 
μετά την απολύμανση 

Grecotel Guest Portal - ανέπαφη εφαρμογή από το κινητό σας 
με όλες τις χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το ξενοδοχείο

Η χωρητικότητα στα ηλεκτρικά αμαξίδια (club cars) 
περιορίζεται σε όσους διαμένουν στο ίδιο δωμάτιο

Arrived
Εξειδικευμένοι συνεργάτες μας οι εταιρείες TUV 
Austria, DQS Hellas και Sealed Air Diversey Care

Γιατρός διαθέσιμος 24/7

Πιστοποίηση από την TÜV AUSTRIA  
στους τομείς Υγείας & Ασφάλειας  

για όλα τα ξενοδοχεία μας

Sealed Air Diversey Care, η κορυφαία εταιρεία 
σε Προϊόντα και Συστήματα Επαγγελματικού 

Καθαρισμού & Υγιεινής

DQS Hellas -ένας από τους μεγαλύτερους  
Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης  

και Διεργασιών παγκοσμίως 

ΔΙΑΜΟΝΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 



Καλωσορίσατε

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

Ο ενδελεχής καθαρισμός και η απολύμανση του 
δωματίου πραγματοποιείται με κορυφαία καθαριστικά και 
απολυμαντικά προϊόντα σε συνεργασία με την Diversey 

Σήμανση απολύμανσης με αυτοκόλλητο εφαρμόζεται σε 
κάθε δωμάτιο μετά την διαδικασία καθαρισμού 

Ενισχυμένα πρωτόκολλα καθαρισμού και 
απολύμανσης όλων των επιφανειών και του μπάνιου 
εφαρμόζονται σε κάθε δωμάτιο πριν την άφιξη των 
επισκεπτών

Ειδική ομάδα εξυπηρέτησης πελατών σας συνοδεύει 
κατά το check in παρέχοντας όλες τις πληροφορίες σχετικά 
με τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου και των δωματίων 
σύμφωνα με τα υγειονομικά μέτρα 

Πιστοποίηση Ορθής Λειτουργίας και Υγιεινής 
Κλιματιστικών από την DQS 

ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΣΑΣ ΧΩΡΟΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ Η ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

...ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΣΑΣ ΣΠΙΤΙ

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ 

με ατομικά είδη προσωπικής υγιεινής και 
κιτ ασφαλείας παρέχεται σε κάθε δωμάτιο 
κατά την άφιξη και περιλαμβάνει: αντισηπτικό, 
απολυμαντικά μαντηλάκια, μάσκες και γάντια 

ΚΟΥΤΙ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ  
σε κάθε δωμάτιο κατά την άφιξη με 
συσκευασμένα φαγώσιμα, σνακ και αναψυκτικά, 
καθώς και παροχές για τσάι, καφέ και 
αφεψήματα θα σας καλύψει κατά τη διάρκεια της 
διαμονή σας 

Ο μη βασικός εξοπλισμός όπως: περιοδικά, 
σακούλες πλυντηρίου, μπουρνούζια, 
διακοσμητικά μαξιλάρια και καλύμματα 
αφαιρείται από το δωμάτιο

Δεν απαιτείται χρήση ανελκυστήρα για να 
προσεγγίσετε το δωμάτιό σας. Όλα τα bungalows 
βρίσκονται στο ισόγειο ή τον 1ο πρώτο όροφο. Η 
διαμονή σε δωμάτιο μέχρι τον 2ο όροφο. 



Μενού μίας χρήσης ή ψηφιακά και ανέπαφα 
διαθέσιμα μέσω της εφαρμογής  GUEST PORTAL 

Αυστηρές ορθές πρακτικές υγιεινής, καθαρισμού 
και απολύμανσης στον τομέα των τροφίμων 
(παραγωγή και υπηρεσίες) με την αυστηρή 
εφαρμογή των κανονισμών HACCP 

Επιλογές ανέπαφης πληρωμής διατίθενται σε όλα 
τα μπαρ και τα εστιατόρια 

Το προσωπικό είναι εξοπλισμένο με Μέσα 
Ατομικής Προστασίας κατά τη λειτουργία των μπαρ 
και των εστιατορίων

100% ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 1,5M ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ

Το ωράριο λειτουργίας πρωινού και δείπνου 
επεκτείνεται.  
Αν χρειαστεί θα εφαρμόζεται διπλό seating.
Η κράτηση είναι απαραίτητη σε όλα τα εστιατόρια

Για τις επιλογές πρωινού και δείπνου, το 
φαγητό προσφέρεται υπαίθρια σε πληθωρικούς 
συνδυασμούς live grill stations και γεύματος σε 
οικογενειακό στυλ με μεγάλες πιατέλες στη μέση 
του τραπεζιού, ειδικά προσαρμοσμένος σε κάθε 
ξενοδοχείο μας.

Το δείπνο στα a la carte εστιατόρια σερβίρεται εξ 
ολοκλήρου 

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙA



ΠΑΡΑΛΙΑ & ΠΙΣΙΝΕΣ

Ασφαλείς αποστάσεις ανάμεσα στις 
ξαπλώστρες και τις ομπρέλες

Εφαρμόζεται ενισχυμένος καθαρισμός 
και απολύμανση σε όλες τις ξαπλώστρες 
μετά τη χρήση

Συστηματική χλωρίωση στις εξωτερικές 
πισίνες με τη χρήση απολυμαντικών 
προϊόντων που υποδεικνύονται από 
εξειδικευμένους συνεργάτες και 
κορυφαίες εταιρείες του κλάδου

Σημεία απολύμανσης χεριών για τους 
φιλοξενούμενους και το προσωπικό 

Οι εσωτερικές πισίνες δεν θα 
λειτουργήσουν την παρούσα σεζόν

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ RESORTS ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΛΩΝΟΝΤΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥΣ  
ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ, ΤΙΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ  

ΚΑΙ ΤΑ GAZEBOS (ΚΑΜΠΑΝΕΣ) ΣΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ

ΚΑΘΕ ΔΩΜΑΤΙΟ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ  
ΤΗΝ ΟΜΠΡΕΛΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ Η ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ 

ΚΑΘ’ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ. 
ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Yours to own!

GRECOTEL SPECIAL

με το χάδι του Ήλιου 



Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΕΡΑ 

Πολυάριθμα σημεία απολύμανσης 
χεριών για τους φιλοξενούμενους και το 
προσωπικό 

Αυστηρό σύστημα καθαρισμού όλων 
των κοινόχρηστων χώρων, τμημάτων,  
καταστημάτων και ανελκυστήρων με 
συχνή απολύμανση των επιφανειών και 
των σημείων που αγγίζονται συχνά

Ενημερωτική σήμανση με 
πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία 
και τις διαδρομές καθαριότητας 
είναι αναρτημένη σε όλους τους 
κοινόχρηστους χώρους 

Οδηγίες χρήσης ανελκυστήρα από ένα 
άτομο ή μια οικογένεια 

Τα Mini Markets, τα κοσμηματοπωλεία 
Charisma, οι μπουτίκ, τα καταστήματα 
AgrecoFarms λειτουργούν στα 
ξενοδοχεία μας σύμφωνα με το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο

Υπαίθριοι
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ



Έμφαση σε αθλήματα που πραγματοποιούνται στην ύπαιθρο, σε θαλάσσιες 
δραστηριότητες και θαλάσσια σπορ (ισχύει στην πλειονότητα των ξενοδοχείων μας). 

Συστήνουμε μικρότερες ομάδες ή οικογένειες και κρατάμε αποστάσεις

Γήπεδο ποδόσφαιρου και τένις είναι διαθέσιμα για οικογένειες

Η πανέμορφη φύση προσφέρεται για περιπάτους κοντά στη θάλασσα

Ο εξοπλισμός απολυμαίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα & ανάμεσα στις χρήσεις

Σημεία απολύμανσης χεριών για τους φιλοξενούμενους και το προσωπικό

ΣΠΟΡ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΧΑΡΕΙΤΕ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ 
…ΑΣΦΑΛΩΣ ΠΑΝΤΟΥ: ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

 Το Aqua Park & οι νεροτσουλήθρες λειτουργούν δωρεάν
Η Grecoland δεν λειτουργεί προς το παρόν

Στην Grecotel και αυτό το καλοκαίρι συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε διασκέδαση 
και ψυχαγωγία. Σε εξωτερικούς κυρίως χώρους διασκεδάζουμε με ζωντανή 

μουσική, DJ, καλλιτεχνικές παραστάσεις κ.ά. που διαφοροποιούνται σε κάθε resort

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΠΑΙΔΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ &ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ GRECOTEL 
ΣΕ ΕΥΡΕΙΑ ΓΚΑΜΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ!

Προπόνηση με προσωπικό γυμναστή παρέχεται κατόπιν αιτήματος
Τα γυμναστήρια και τα spa δεν θα λειτουργήσουν στα ξενοδοχεία μας 

την παρούσα σεζόν

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ & SPA
ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΑΣ ΣΤΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 

ΤΗΝ ΠΑΝΕΜΟΡΦΗ ΦΥΣΗ ΠΟΥ ΠΛΑΙΣΙΩΝΕΙ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ



ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΑΝΕΠΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ CHECK OUT ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΦΟΣΟΝ ΖΗΤΗΘΕΙ

Πραγματοποιείται ανέπαφη έκδοση και 
πληρωμή λογαριασμών για check out 
εκ των προτέρων  

Συνιστάται και διατίθεται ηλεκτρονική 
και ανέπαφη πληρωμή λογαριασμών

Χρέωση πιστωτικής κάρτας κατόπιν 
επιβεβαίωσης του υπολοίπου από τον 
πελάτη 

Ηλεκτρονική αποστολή τιμολογίων 
και αποχαιρετιστήριας επιστολής μέσω 
e-mail 

Σημεία απολύμανσης χεριών για τους 
φιλοξενούμενους και το προσωπικό 



Αυστηρό σύστημα ελέγχων 
εφαρμογής των κανονισμών 

καθημερινά

Κρατάμε αποστάσεις Εκπαίδευση όλου του προσωπικού και
Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας

Εφαρμόζουμε ανέπαφες διαδικασίες:
άφιξη, αναχώρηση, μενού. Guest Portal app

Θερμομέτρηση προσωπικού και 
επισκεπτών

Ενισχυμένα μέτρα καθαρισμού 
& απολύμανσης σε όλους τους 

κοινόχρηστους χώρους 
και τα δωμάτια των ξενοδοχείων μας



Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ GRECOTEL 
ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΕΙ ΣΕ ΕΝΑ

Ασφαλές Καλοκαίρι 
στη Θάλασσα!


