
COVID-19 MEASURES 
 

Having as our top priority our guests’ health & safety, we have taken all the 
necessary hygiene measures with regards to COVID-19. We strictly follow the 
hygiene protocols set for the prevention of the virus. 
 
The 1800m2 piece of land renders social distancing easy! The sundeck by the beach 
has sunbeds and lounging chairs that are appropriately distanced, to ensure you are 
not in close proximity to others.  
 
Antiseptic solution is provided for free in the apartments. 
 
Upon your arrival, you will receive your apartment key disinfected and closed in a 
plastic pouch. The remote controls in your apartment are also disinfected and 
sealed prior to your arrival. You have a private entrance to your apartment, allowing 
you to avoid coming in close proximity to other guests. The apartments are self-
catered so that you can prepare your meals safely by yourself and enjoy a dining 
experience on your private terrace. 
 
Check-in hours (16.00-22.00) and check-out hours (06.00-11.00) allow a 5-hour 
window for the accommodation to be cleaned & disinfected thoroughly, as well as 
plenty of time for the air within the apartment to be renewed. We use cleaning 
products that are effective against Coronavirus. 
 
Personal responsibility & cautiousness with regards to hygiene is of paramount 
importance for the health & safety of everyone. Make sure to follow the individual 
hygiene measures, like washing or disinfecting your hands frequently. Stay safe and 
we promise to do our best to keep you even safer. Enjoy a comfortable, relaxing and 
rejuvenating vacation safely! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19  
 
Έχοντας σαν πρώτη προτεραιότητα μας την υγεία και ασφάλεια των 
πελατών μας, έχουμε πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα σχετικά με την 
αποφυγή εξάπλωσης του COVID-19. Ακολουθούμε αυστηρά τα πρωτόκολλα 
υγιεινής που έχουν τεθεί. 

 
Το οικόπεδο 1800τ.μ. επιτρέπει να τηρηθούν αποστάσεις μεταξύ των 
επισκεπτών με μεγάλη ευκολία, χάρη στο πολύ ευρύχωρο περιβάλλον. Οι 
ξαπλώστρες και οι καρέκλες στο sundeck μπροστά στην παραλία είναι 
τοποθετημένες σε απόσταση, έτσι ώστε να μην έρχεστε σε κοντινή επαφή με 
άλλους επισκέπτες. 
 
Αντισηπτική λοσιόν είναι διαθέσιμη δωρεάν στα διαμερίσματα. 
 
Κατά την άφιξη σας, θα παραλάβετε το κλειδί του διαμερίσματος σας 
απολυμασμένο, μέσα σε πλαστικό σακουλάκι. Την ίδια διαδικασία 
ακολουθούμε και για τα tv & air-conditioner remote controls που βρίσκονται 
εντός του διαμερίσματος. Η ιδιωτική είσοδος στο διαμέρισμα σας, σας 
επιτρέπει να αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με άλλους ενοίκους. Τα 
αυτόνομο διαμέρισμά σας, σας δίνει την δυνατότητα να μαγειρεύετε με 
ασφάλεια στην δική σας κουζίνα και να απολαμβάνετε το φαγητό σας στην 
ιδιωτική σας βεράντα. 
 
Οι ώρες check-in (16.00-22.00) και check-out (06.00-11.00) αφήνουν το 
επιθυμητό περιθώριο 5 ωρών για να καθαριστεί, να απολυμανθεί και να 
αεριστεί το διαμέρισμα επαρκώς πριν την άφιξη του επόμενου πελάτη. Για 
τον καθαρισμό των διαμερισμάτων χρησιμοποιούνται καθαριστικά προϊόντα 
αποτελεσματικά απέναντι στον COVID-19. 
 
Η προσωπική ευθύνη και υγιεινή είναι απαραίτητες για την υγεία και την ασφάλεια 

όλων. Παρακαλούμε να τηρείτε τα προσωπικά μέτρα υγιεινής, όπως το συχνό 

πλύσιμο χεριών με σαπούνι ή αλκοολούχα λοσιόν. Παραμείνετε ασφαλείς και σας 

υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για να σας κρατήσουμε 

ακόμα ασφαλέστερους. Απολαύστε μια άνετη, χαλαρωτική και αναζωογονητική 

διαμονή με ασφάλεια! 


