Darome viską, siekiant maksimaliai užtikrinti saugų ir kokybišką poilsį
Mieli viešbučio svečiai, dėkojame, kad savo poilsiui pasirinkote viešbutį „Vanagupė“. Mūsų viešbučio
komanda ir toliau imasi visų reikalingų prevencinių priemonių, siekiant užtikrinti ramų ir maksimaliai
saugų svečių poilsį bei sumažinti COVID-19 viruso užsikrėtimo riziką!

Saugi aplinka VIEŠBUČIO ERDVĖSE
✓ Visiems atvykstantiems viešbučio svečiams tikriname temperatūrą.
✓ Visose viešbučio erdvėse privaloma dėvėti apsaugines veido kaukes.
✓ Prašome laikytis saugaus 2 metrų atstumo, kosėjimo bei čiaudėjimo etiketo, dažnai plauti ir
dezinfekuoti rankas.
✓ Bendrosiose viešbučio patalpose visur rasite dezinfekcinių priemonių.
✓ Analizuojame ir vertiname svečių srautą, svečių srautas ir kambarių užimtumas yra ribojami.
Maksimalus užimtumas 80 proc.
✓ Viešbučio patalpos nakties metu dezinfekuojamos. Kambarių tarnyba, taip pat prieš patenkant į
išvykstamąjį kambarį pirmiausiai jį dezinfekuoja.
✓ Didelės laukiamojo erdves, todėl turime galimybę pasiskirstyti registracijos laukiančius svečius.
✓ Naudojamos sertifikuotos valymo priemonės.
✓ Visi viešbučio darbuotojai, aprūpinami vienkartinėmis veido kaukėmis, pirštinėmis.
✓ Periodiškai visi darbuotojai tikrinasi sveikatą. Atidžiai sekame ir atsakingai vertiname kiekvieno
viešbučio darbuotojo sveikatos būklę.

Saugi aplinka SPA CENTRE
✓

Laikomės nustatytų reikalavimų, pagal kuriuos į baseinų zonas galime įleisti iki 14 asmenų, vienoje
pirtyje vienu metu gali būti 2 asmenys.

✓

Baseino lankytojai registruojami iš anksto arba atvykus į viešbutį.
Kiekvienam viešbučio svečiui skiriame po 2 valandas baseinų ir pirčių erdvėje.
Lauko baseinų lankymo laikas ir lankytojų skaičius nėra ribojami.
Klientams galime pasiūlyti 2 skirtingas vandens zonas bei privatų Princesių baseiną.
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Visi SPA darbuotojai atlikdami procedūras, dėvi apsaugines veido kaukes.
Organizuojame darbus taip, kad darbuotojai visą dieną dirbtų tame pačiame kabinete.
Reguliariai peržiūrimas SPA procedūrų rezervacijos tvarkaraštis, skiriant jas 15-20 min. tarpais ir
taip išvengiant nebūtinų kontaktų.
Po atliktų procedūrų visada paliekamas ilgesnis laiko tarpas kabineto paruošimui ir dezinfekcijai.

Saugi aplinka RESTORANE ir PUSRYČIŲ ERDVĖJE
✓
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Viešbučio svečiams maitinimo paslaugos yra teikiamos pusryčių erdvėje, lauko terasoje, lauko
baseinų erdvėje bei restorane.
Darbo laikas: pusryčių 8.00-11.00 val. | lauko terasos ir restorano 12.00-22.00 val. | lauko baseino
baro 11.00-21.00 val.
Siekiant paskirstyti pusryčiaujančiųjų srautus, svečių prašome pasirinkti pusryčių laiką iš anksto ir
atvykti laiku.
Atvykus rekomenduojame rezervuoti vakarienės laiką ir atvykti vakarienei laiku.
Restorane bei pusryčių metu prie vieno staliuko gali sėdėti vienos šeimos ir/arba vieno namų ūkio
nariai. Terasoje prie vieno staliuko gali sėdėti ne daugiau nei 5 asmenys, išskyrus dviejų šeimų arba
dviejų namų ūkių narius.
Pusryčių metu dirba papildomi darbuotojai, padedantys aptarnauti svečius, dezinfekuoti stalus po
kiekvieno svečio apsilankymo.
Negyvenantys viešbutyje svečiai registruojami, jiems matuojama kūno temperatūra, neturinčius
galimybių paso aptarnaujame lauko terasoje.

Saugi aplinka RENGINIŲ METU
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Devynios skirtingo dydžio renginių salės, kurios leidžia išlaikyti reikalingus atstumus tarp žmonių.
Atskira darbo erdvė viešbučio svečiams.
Tiesioginiai įėjimai į renginių sales iš lauko esant poreikiui.
Galimybė maitinimą tiekti individualiai ar grupėms, išvengiant kontaktų su kitais viešbučio svečiais.
Video konferencijų galimybė.
Renginių centras toliau nuo miesto, gamtos apsuptyje.

Rezervuokite poilsį jau dabar – www.vanagupe.lt
+370 460 41199 | reservation@vanagupe.lt

