#BuradaYalnızcaMutlulukYayılır
Arinnanda Otel olarak, sizleri de ailemizin bir parçası olarak görüyoruz. Dünyada
ve ülkemizde baş gösteren Covid-19 salgınının hepimizi başta psikolojik olmak
üzere birçok yönden etkilediğinin farkındayız. Bu yüzden, Çeşme’deki eviniz
Arinnanda’da geçirdiğiniz süre boyunca sizlere güvenli, sağlıklı ve huzur dolu bir
tatil deneyimi yaşatmak için maksimum özen ve dikkatle çalışacağımızı garanti
ediyor, aldığımız önlemleri aşağıda sıralıyoruz.

ODALAR
- Odalarınız giriş yapılmadan 16 saat önce özenle temizlenir ve
havalandırılır.
- Odalarınızla yalnızca hijyen eğitimi almış, sağlık kontrolleri periyodik
olarak yapılan tecrübeli ve bilinçli personel ilgilenir.
- Odalarda ve diğer tüm alanlarda halı kullanılmamakta, temizliğe daha
elverişli olan taş ve mermer zemin bulunmaktadır.
- Tüm odalarda balkon bulunmaktadır.
- Bahçeli odalarda lobiyi kullanmadan, dışarıdan giriş tercih edilebilir.
- Odalarda Covid-19 önlemlerine dair güncel bilgilendirmeler bulunur.

YEME - İÇME
- Hijyen eğitimi almış personellerimiz ve uzmanlar tarafından periyodik
depo ve mutfak dezenfeksiyonu gerçekleştirilmektedir.
- Restoran ve kahvaltı alanlarında tek kullanımlık ve yalnızca saygın
markaların paketli ürünleri kullanılmaktadır.
- Açık büfe kahvaltı konseptimiz yerine, serpme kahvaltı konseptine
geçiş yapılmıştır.
- Oksijen dolu restoran ve kahvaltı alanlarımız, Çeşme’nin ferah
rüzgarlarıyla sürekli tazelenmektedir.

ÇOCUKLAR İÇİN
- Covid-19 önlemleri çerçevesinde bu yıl çocuk oyun odamız kapalı
olacaktır. Ancak, Arinnanda Bahçe’de ve çocuk havuzumuzda hayal
dünyasının sınırsızlığı içinde tatilin tadını çıkarabilirler.

GENEL ALANLAR ve DİĞER BİLGİLER
- Otel giriş işlemleri için bekleme alanı, ön bahçemizdeki açık alandır.
- Otel girişlerinde temassız ateş ölçümü yapılmaktadır.
- Ortak kullanım alanlarında el dezenfektanları ve giriş çıkışlarda
dezenfektanlı ayak paspasları bulunmaktadır.
- Genel alan WClerinde dezenfektanlı el sabunları kullanılmaktadır.
- Havuz kontrolleri ve klor ölçümleri takibi periyodik şekilde
gerçekleştirilmektedir.
- Tüm alanlarda sosyal mesafe işaretlemeleri ve uyarıları
bulunmaktadır.
- Misafir kabulünde Covid-19’a dair bilgilendirmeler yapılmaktadır.
- İhtiyaç halinde misafirlerimize maske, eldiven, galoş, bone, siperlik
vb. koruyucu ekipman servis edilmektedir.
- Çamaşır yıkama işlemleri Sağlık Bakanlığı kriterlerine uygun bir
çamaşırhane ile anlaşmalı şekilde yürütülmektedir.
- Temas yoluyla bulaşıyı engelleme önlemleri kapsamında Arinnanda
kitaplığı bu yaz hizmete açılmayacaktır.
- Çeşme’nin en havadar ve ferah ortak alanlarının

tadını çıkarın!
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