
 ✅ Distanțarea socială este asigurată de conceptul hotelului nostru de tip pavilionar și de cei 30.000 
mp de întindere a resortului. Green Village este o locație izolată, împărțită în 3 zone de cazare, 
amplasate la distanță mare una de cealaltă, iar accesul în camere se efectuează din exterior, 
fără a fi necesară trecerea prin holuri comune. Spațiile comune ale resortului, precum recepția, 
restaurantul, cinema-ul, spa-ul, sunt repartizate pe zone, la distanță semnificativă una de cealaltă.

 ✅ Procedurile de igienă sunt stricte și respectate riguros, atât pentru voi, oaspeții noștri, cât și 
pentru colegii noștri. La toate intrările publice am instalat dozatoare cu soluții dezinfectante, 
curățenia în spațiile publice și a suprafețelor de contact ale acestora (mânere, bare de sprijin, 
etc.) se va realiza cu o frecvență mult mai mare, folosind produse dezinfectante profesionale.

 ✅ Express Check-in – am simplificat procedura de acomodare în resort, astfel încât 
interacțiunea cu colegii noștri de la fața locului, să fie pe cât posibil redusă.

 ✅ Transportul cu barca se va realiza în conformitate cu normele aflate în vigoare.

 ✅ Room service – servirea meselor și a băuturilor se va realiza conform prevederilor aflate 
în vigoare, în cameră, pe terasele proprii ale căsuțelor sau în balcoanele camerelor.

 ✅ Personalul de serviciu este și va fi în continuare instruit temeinic în 
ceea ce privește procedurile de curățenie și dezinfecție.

Lumea este într-o continuă schimbare, iar pentru aceasta, va trebui să ne adaptăm 
cu toții noului context în care trăim, atunci când vorbim despre vacanță.

Ne-am gândit să te informăm cu privire la toate măsurile de precauție și siguranță pe care le-am 
adoptat în tot acest timp, pentru ca tu să te poți bucura din plin de vacanță, atunci când ne vei vizita. 
Totodată ne angajăm să actualizăm și să adaptăm lista, pe masură ce lucrurile se vor schimba.

Îți mulțumim!


