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COVID-19 Ενημέρωση 1-1-2021
Από το 1992 η οικογένεια Ροδόπουλου έχει ως βασικό μέλημά της να προσφέρει
ξέγνοιαστες αλλά και ασφαλείς διακοπές σε όλους όσους επισκέπτονται τα ξενοδοχεία
Αντρίνα. Η δέσμευσή μας για την υγεία των επισκεπτών μας είναι η προτεραιότητά
μας. Για το λόγο αυτό εφαρμόζουμε ένα νέο τρόπο λειτουργίας των ξενοδοχείων μας
σχετικά με την καθαριότητα, την υγιεινή των επισιτιστικών τμημάτων και την
κοινωνική απόσταση με βασικό στόχο την ασφάλεια των επισκεπτών μας.
Αντιμετωπίζοντας τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από τον
κορωνοϊό CΟVID-19, μεταθέτουμε το άνοιγμα των ξενοδοχείων μας για
την 15η Ιουνίου 2021 λαμβάνοντας σοβαρά υπόψιν τα μέτρα ασφαλείας και τα
υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας ξενοδοχείων.
Τα κυριότερα μέτρα είναι:
CHECK IN - OUT
Το check out πραγματοποιείται στις 11.00 π.μ., ενώ το check in μεταφέρεται στις 16.00
μ.μ., ώστε να πραγματοποιείται ενδελεχής καθαρισμός των δωματίων. Σε περίπτωση
που δεν υπάρχει άφιξη στο ίδιο δωμάτιο κατά την ημέρα αναχώρησης, το check out
πραγματοποιείται στις 12 π.μ.
Το check in μπορεί να ολοκληρώνεται και ηλεκτρονικά, από τον υπολογιστή ή το
κινητό σας, με στόχο τη μικρότερη χρονικά παραμονή σας στους χώρους της υποδοχής.
Εξετάζεται η δυνατότητα check in σε υπαίθριο χώρο.
ΔΩΜΑΤΙΑ
Όλα τα μη βασικά στοιχεία, όπως περιοδικά, φυλλάδια, σακούλες πλυντηρίου,
μπουρνούζια, διακοσμητικά μαξιλάρια, κουβερλί αφαιρούνται από τα δωμάτια.
Τα κλιματιστικά όλων των δωματίων είναι αυτόνομες μονάδες και δεν αποτελούν
τμήμα κεντρικού κλιματισμού. Έχουν όλα συντηρηθεί, απολυμανθεί και θα
απολυμαίνονται και μετά από κάθε αναχώρηση.
Συνίσταται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα να μην είναι συχνός ο καθαρισμός του
δωματίου κατά τη διάρκεια της διαμονής ώστε να αποφεύγεται η επαφή των
εργαζομένων με τους επισκέπτες. Συνίσταται επίσης η κατάργηση της καθημερινής
αλλαγής ιματισμού και πετσετών, παρά μόνο κατόπιν αιτήματος του επισκέπτη.

ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
Συστήνεται ομάδα απολύμανσης που αναλαμβάνει τον καθαρισμό των δωματίων μετά
από κάθε αναχώρηση. Τα δωμάτια καθαρίζονται με μεγάλη σχολαστικότητα, έτσι ώστε
κάθε επισκέπτης να βρίσκει ένα ασφαλές, καθαρό περιβάλλον. Ως ένα επιπλέον μέτρο
αξιοπιστίας, η ομάδα μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού σφραγίζει το δωμάτιο,
τοποθετώντας ειδική ταινία στην πόρτα του δωματίου που θα υποδεικνύει στους
επισκέπτες ότι κανείς δεν είχε πρόσβαση στο δωμάτιό τους μετά την ολοκλήρωση της
απολύμανσης.
ΧΩΡΟΣ COVID-19
Στο ξενοδοχείο Adrina Beach δημιουργείται ξεχωριστός, απομονωμένος χώρος για
κρούσμα CΟVID-19 σε περίπτωση που οι δυνητικά άρρωστοι δεν μπορούν να
μεταφερθούν στο Κέντρο Υγείας Σκοπέλου. Περιμένουμε ενημέρωση από τους φορείς
για τα ξενοδοχεία αναφοράς του νησιού μας.
ΕΣΤΙΑΣΗ
Εστιατόρια πρωινών
Ο μπουφές στις αίθουσες πρωινού δεν θα είναι ανοιχτός και όλες οι παραγγελίες των
πρωινών θα σερβίρονται στα τραπέζια της αίθουσας. Η απολύμανση των χεριών είναι
υποχρεωτική κατά την είσοδο. Αν κριθεί απαραίτητο, θα διευρυνθούν τα ωράρια
λειτουργίας του πρωινού. Αυξημένα θα είναι τα μέτρα ασφαλείας, τα οποία πρέπει να
τηρούνται τόσο από τους εργαζόμενους, όσο και από τους φιλοξενούμενους.
Εστιατόρια
Για το καλοκαίρι 2021 θα λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας τα
τρία a la carte εστιατόρια και των δύο ξενοδοχείων, δηλαδή το εστιατόριο
του Adrina Beach (13:00-17:00 & 20:00-23:00), το μεσημεριανό εστιατόριο
του Adrina Resort & Spa
(13:00-17:00)
και
το
βραδινό
εστιατόριο
του Adrina Resort & Spa (20:00-23:00).
Στο εστιατόριο του Adrina Beach για να τηρηθούν οι προβλεπόμενες αποστάσεις
κατασκευάστηκε επέκταση της βεράντας του εστιατορίου του Adrina Beach.
Μονοπάτι 100μ. συνδέει εύκολα το ξενοδοχείο Adrina Resort & Spa με το κεντρικό
εστιατόριο του Adrina Beach. Τα club cars είναι διαθέσιμα για τη μεταφορά των
επισκεπτών και των δύο ξενοδοχείων από και προς το εστιατόριο καθ’ όλη τη
διάρκεια της ημέρας.

Τέλος, κλειστό θα παραμείνει το Pool Bar του Adrina Resort & Spa και οι επισκέπτες
θα εξυπηρετούνται από το εστιατόριο που απέχει λίγα μόλις μέτρα από τον χώρο της
πισίνας.
ΠΑΡΑΛΙΑ
Στην παραλία η τοποθέτηση των ομπρελών και ξαπλωστρών θα ακολουθεί αυστηρά τα
υγειονομικά πρωτόκολλα και τις αποστάσεις. Κάθε ξαπλώστρα θα απολυμαίνεται μετά
την αναχώρηση του επισκέπτη. Οι επισκέπτες θα παρακαλούνται να απομακρύνουν
όλα τα προσωπικά τους αντικείμενα κατά την αποχώρηση τους από την παραλία.
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ - ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ
Σε κάθε στάση του τελεφερίκ και εντός του θαλάμου υπάρχουν διαθέσιμα
απολυμαντικά, ώστε να μπορούν οι επισκέπτες να απολυμάνουν τα χέρια τους μετά τη
χρήση των κομβίων του ανελκυστήρα. Συνίσταται η χρήση του ανελκυστήρα να γίνεται
μόνο ανά οικογένεια. Τροποποιήθηκε ο κλιματισμός και ο εξαερισμός του θαλάμου,
ώστε μόνο φρέσκος αέρας να εισέρχεται στο θάλαμο κατά τη λειτουργία και να
αποτραπεί η ανακυκλοφορία του αέρα του θαλάμου.
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Τοποθετήσαμε νέο ισόγειο γυμναστήριο κοντά στη στάση παραλίας του ανελκυστήρα
του Adrina Resort & Spa. H χρήση του γυμναστηρίου θα επιτρέπεται μόνο σε δύο
άτομα ταυτόχρονα ή περισσότερα αν πρόκειται για οικογένεια. Είναι πιθανό το
κλείσιμο του χώρου κατά τη διάρκεια της ημέρας για απολύμανση και αερισμό.
ΠΙΣΙΝΕΣ
Οι κεντρικές πισίνες και των δύο ξενοδοχείων λειτουργούν με θαλασσινό νερό που
ανακυκλώνεται ασταμάτητα 24ώρες το 24ωρο καθημερινά. Κάθε 7 ημέρες οι κεντρικές
πισίνες θα αδειάζονται και θα καθαρίζονται με μηχανήματα υψηλής πίεσης νερού. Θα
τηρούνται πλήρως οι διαδικασίες που απαιτούνται για τις ιδιωτικές πισίνες των βιλών
του ξενοδοχείου Adrina Resort & Spa.
ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ
Για το καλοκαίρι του 2021, ο παιδότοπος θα λειτουργεί για περιορισμένο αριθμό
παιδιών. Διατηρώντας την ασφάλεια των παιδιών σας ως την πρώτη μας
προτεραιότητα, οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες των παιδιών προσαρμόζονται για
τη σεζόν 2021.
SPA
Σας επισημαίνουμε ότι για το καλοκαίρι 2021 για την ασφάλειά σας δεν θα
προσφέρονται οι υπηρεσίες του Spa.
Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε όλα αυτά
τα χρόνια.
Οικογένεια Ροδόπουλου

COVID-19 Ενημέρωση 14-12-2020
Καλοκαίρι 2021
Η οικογένεια της Αντρίνας είναι έτοιμη να σας υποδεχθεί με ασφάλεια το καλοκαίρι
του 2021.
Όλα θα είναι έτοιμα έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την υγεία σας και την ασφάλειά
σας.
Κάποιες από τις υπηρεσίες μας θα τροποποιηθούν σύμφωνα με τα υγειονομικά
πρωτόκολλα και τις οδηγίες του Υπουργείου. Παρακολουθούμε στενά τις τελευταίες
εξελίξεις και ακολουθούμε τους κυβερνητικούς περιορισμούς και τις συστάσεις
προκειμένου να σας παρέχουμε την ασφαλέστερη διαμονή.
Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε τη σελίδα μας, έτσι ώστε να σας παρουσιάζουμε
τις τελευταίες εξελίξεις.
Παρόλο που η νέα εμπειρία στην Αντρίνα μπορεί να διαφέρει, θα συνεχίσουμε να
σας προσφέρουμε την ίδια φροντίδα που είχατε όλα αυτά τα χρόνια.
Σύντομα θα μπορείτε και πάλι να απολαύσετε τις ασφαλείς καλοκαιρινές
ξέγνοιαστες διακοπές σας κάτω από τον ζεστό ήλιο της Σκοπέλου.

COVID-19 Ενημέρωση 30-9-2020
...τέλος της περιόδου....
642 Αφίξεις
2425 Επισκέπτες
4874 Διανυκτερεύσεις
22033 Γεύματα/ Δείπνα
0 – ΜΗΔΕΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ COVID
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή σας.
Τα λέμε πάλι τον επόμενο χρόνο!!
Μέχρι τότε... να έχετε έναν όμορφο χειμώνα και να είστε ασφαλείς !!!
COVID-19 Ενημέρωση 28-6-2020
Την 1η Ιουλίου 2020 η ελληνική κυβέρνηση καθόρισε πώς η χώρα μας θα υποδεχθεί
τους επισκέπτες, πραγματοποιώντας τους απαραίτητους διαγνωστικούς ελέγχους για
να μείνουμε ασφαλείς όλοι αυτή την περίοδο.
https://travel.gov.gr/#/
COVID-19 Ενημέρωση 27-6-2020
Θερμομέτρηση
Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας ο πυρετός είναι ένα από τα πιο
συνηθισμένα συμπτώματα.
Για την προστασία της υγείας των επισκεπτών, καθώς και των εργαζομένων μας θα
εφαρμόζουμε ανέπαφη θερμομέτρηση.
Οι επισκέπτες θα θερμομετρούνται κατά την άφιξή τους και κάθε πρωί την ώρα που
θα εισέρχονται στον χώρο του πρωινού.
Το προσωπικό θα θερμομετριέται καθημερινά πριν την ανάληψη της βάρδιας.
COVID-19 Ενημέρωση 26-6-2020
Η απολύμανση των δωματίων πριν την άφιξη των πελατών θα γίνει βάσει των
υγειονομικών πρωτοκόλλων.
Ως επιπλέον μέθοδος προστασίας θα εφαρμοστεί απολύμανση των δωματίων με Όζον
03 .
Περισσότερες πληροφορίες για την μέθοδο αυτή μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω
συνδέσμους.
https://adrina.gr/Bio3Gen_Brochure.pdf
https://adrina.gr/Bio3gen_rf.pdf
Μία πρώτη εφαρμογή θα γίνει αμέσως μετά την αναχώρηση του επισκέπτη και μία
δεύτερη μετά τον καθαρισμό και την απολύμανση του δωματίου.
Όλες οι απολυμάνσεις, τόσο των εξωτερικών όσο και τον εσωτερικών χώρων, θα
γίνουν με πιστοποιημένα καθαριστικά/απολυμαντικά της Ecolab.
Οι εξωτερικοί χώροι των δωματίων θα απολυμανθούν με τη χρήση ειδικών
εκνεφωτών της Sany Air.
Κάθε δωμάτιο θα σφραγίζεται μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας του για να

υποδεχτεί τον επόμενο επισκέπτη.
Θα σας υποδεχτούμε σε ένα άνετο και υγειονομικά ασφαλές περιβάλλον.
Οικογένεια Ροδόπουλου
COVID-19 Ενημέρωση 17-6-2020
LET'S TRAVEL
Το διαδραστικό αυτό εργαλείο, σας παρέχει τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να
προγραμματίσετε με σιγουριά τα ταξίδια και τις διακοπές σας στην Ευρώπη,
προστατεύοντας την υγεία σας και παραμένοντας ασφαλείς.
https://reopen.europa.eu/el/
COVID-19 Ενημέρωση 16-6-2020
Από το 1992 η οικογένεια Ροδόπουλου έχει ως βασικό μέλημά της να προσφέρει
ξέγνοιαστες αλλά και ασφαλείς διακοπές σε όλους όσους επισκέπτονται τα ξενοδοχεία
Αντρίνα. Η δέσμευσή μας για την υγεία των επισκεπτών μας είναι η προτεραιότητά
μας. Για το λόγο αυτό εφαρμόζουμε ένα νέο τρόπο λειτουργίας των ξενοδοχείων μας
σχετικά με την καθαριότητα, την υγιεινή των επισιτιστικών τμημάτων και την
κοινωνική απόσταση με βασικό στόχο την ασφάλεια των επισκεπτών μας.
Αντιμετωπίζοντας τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από τον
κορωνοϊό CΟVID-19, μεταθέτουμε το άνοιγμα των ξενοδοχείων μας για
την 1η Ιουλίου 2020 λαμβάνοντας σοβαρά υπόψιν τα νέα μέτρα ασφαλείας και τα
υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας ξενοδοχείων.
Τα κυριότερα μέτρα είναι:
CHECK IN - OUT
Το check out πραγματοποιείται στις 11.00 π.μ., ενώ το check in μεταφέρεται στις 16.00
μ.μ., ώστε να πραγματοποιείται ενδελεχής καθαρισμός των δωματίων. Σε περίπτωση
που δεν υπάρχει άφιξη στο ίδιο δωμάτιο κατά την ημέρα αναχώρησης, το check out
πραγματοποιείται στις 12 π.μ.
Το check in μπορεί να ολοκληρώνεται και ηλεκτρονικά, από τον υπολογιστή ή το
κινητό σας, με στόχο τη μικρότερη χρονικά παραμονή σας στους χώρους της υποδοχής.
Εξετάζεται η δυνατότητα check in σε υπαίθριο χώρο.

ΔΩΜΑΤΙΑ
Όλα τα μη βασικά στοιχεία, όπως περιοδικά, φυλλάδια, σακούλες πλυντηρίου,
μπουρνούζια, διακοσμητικά μαξιλάρια, κουβερλί αφαιρούνται από τα δωμάτια.
Τα κλιματιστικά όλων των δωματίων είναι αυτόνομες μονάδες και δεν αποτελούν
τμήμα κεντρικού κλιματισμού. Έχουν όλα συντηρηθεί, απολυμανθεί και θα
απολυμαίνονται και μετά από κάθε αναχώρηση.
Συνίσταται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα να μην είναι συχνός ο καθαρισμός του
δωματίου κατά τη διάρκεια της διαμονής ώστε να αποφεύγεται η επαφή των
εργαζομένων με τους επισκέπτες. Συνίσταται επίσης η κατάργηση της καθημερινής
αλλαγής ιματισμού και πετσετών, παρά μόνο κατόπιν αιτήματος του επισκέπτη.
ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
Συστήνεται ομάδα απολύμανσης που αναλαμβάνει τον καθαρισμό των δωματίων μετά
από κάθε αναχώρηση. Τα δωμάτια καθαρίζονται με μεγάλη σχολαστικότητα, έτσι ώστε
κάθε επισκέπτης να βρίσκει ένα ασφαλές, καθαρό περιβάλλον. Ως ένα επιπλέον μέτρο
αξιοπιστίας, η ομάδα μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού σφραγίζει το δωμάτιο,
τοποθετώντας ειδική ταινία στην πόρτα του δωματίου που θα υποδεικνύει στους
επισκέπτες ότι κανείς δεν είχε πρόσβαση στο δωμάτιό τους μετά την ολοκλήρωση της
απολύμανσης.
ΧΩΡΟΣ COVID-19
Στο ξενοδοχείο Adrina Beach δημιουργείται ξεχωριστός, απομονωμένος χώρος για
κρούσμα CΟVID-19 σε περίπτωση που οι δυνητικά άρρωστοι δεν μπορούν να
μεταφερθούν στο Κέντρο Υγείας Σκοπέλου. Περιμένουμε ενημέρωση από τους φορείς
για τα ξενοδοχεία αναφοράς του νησιού μας.
ΕΣΤΙΑΣΗ
Εστιατόρια πρωινών
Ο μπουφές στις αίθουσες πρωινού δεν θα είναι ανοιχτός και όλες οι παραγγελίες των
πρωινών θα σερβίρονται στα τραπέζια της αίθουσας. Η απολύμανση των χεριών είναι
υποχρεωτική κατά την είσοδο. Αν κριθεί απαραίτητο, θα διευρυνθούν τα ωράρια
λειτουργίας του πρωινού. Αυξημένα θα είναι τα μέτρα ασφαλείας, τα οποία πρέπει να
τηρούνται τόσο από τους εργαζόμενους, όσο και από τους φιλοξενούμενους. Υπάρχει
πιθανότητα κατά τον μήνα Ιούλιο και Σεπτέμβριο να λειτουργήσει κοινός χώρος
πρωινών για τους επισκέπτες και των δυο ξενοδοχείων μας.
Εστιατόρια
Για το καλοκαίρι 2020 λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας δύο από
τα a la carte εστιατόρια και των δύο ξενοδοχείων, δηλαδή το εστιατόριο
του Adrina Beach και το μεσημεριανό εστιατόριο του Adrina Resort & Spa.
Το εστιατόριο του Adrina Beach λειτουργεί ως κεντρικό βραδινό εστιατόριο και για
τα δύο ξενοδοχεία. Για το λόγο αυτό και για να τηρηθούν οι προβλεπόμενες αποστάσεις
κατασκευάστηκε επέκταση της βεράντας του εστιατορίου του Adrina Beach.
Μονοπάτι 100μ. συνδέει εύκολα το ξενοδοχείο Adrina Resort & Spa με το κεντρικό
εστιατόριο του Adrina Beach. Τα club cars είναι διαθέσιμα για τη μεταφορά των
επισκεπτών και των δύο ξενοδοχείων από και προς το εστιατόριο καθ’ όλη τη
διάρκεια της ημέρας.

Το βραδινό εστιατόριο του Adrina Resort & Spa δεν θα λειτουργήσει. Αντίθετα,
παραμένει ανοιχτό το μεσημεριανό εστιατόριο του Adrina Resort & Spa, το οποίο θα
προσφέρει το βράδυ περιορισμένες επιλογές από σαλάτες και κυρίως πιάτα για μικρούς
και μεγάλους.
Τέλος, κλειστό θα παραμείνει το Pool Bar του Adrina Resort & Spa και οι επισκέπτες
θα εξυπηρετούνται από το εστιατόριο που απέχει λίγα μόλις μέτρα από τον χώρο της
πισίνας.
ΠΑΡΑΛΙΑ
Στην παραλία η τοποθέτηση των ομπρελών και ξαπλωστρών θα ακολουθεί αυστηρά τα
υγειονομικά πρωτόκολλα και τις αποστάσεις. Κάθε ξαπλώστρα θα απολυμαίνεται μετά
την αναχώρηση του επισκέπτη. Οι επισκέπτες θα παρακαλούνται να απομακρύνουν
όλα τα προσωπικά τους αντικείμενα κατά την αποχώρηση τους από την παραλία.
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ - ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ
Σε κάθε στάση του τελεφερίκ και εντός του θαλάμου υπάρχουν διαθέσιμα
απολυμαντικά, ώστε να μπορούν οι επισκέπτες να απολυμάνουν τα χέρια τους μετά τη
χρήση των κομβίων του ανελκυστήρα. Συνίσταται η χρήση του ανελκυστήρα να γίνεται
μόνο ανά οικογένεια. Τροποποιήθηκε ο κλιματισμός και ο εξαερισμός του θαλάμου,
ώστε μόνο φρέσκος αέρας να εισέρχεται στο θάλαμο κατά τη λειτουργία και να
αποτραπεί η ανακυκλοφορία του αέρα του θαλάμου.
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Τοποθετήσαμε νέο ισόγειο γυμναστήριο κοντά στη στάση παραλίας του ανελκυστήρα
του Adrina Resort & Spa. H χρήση του γυμναστηρίου θα επιτρέπεται μόνο σε δύο
άτομα ταυτόχρονα ή περισσότερα αν πρόκειται για οικογένεια. Είναι πιθανό το
κλείσιμο του χώρου κατά τη διάρκεια της ημέρας για απολύμανση και αερισμό.
ΠΙΣΙΝΕΣ
Οι κεντρικές πισίνες και των δύο ξενοδοχείων λειτουργούν με θαλασσινό νερό που
ανακυκλώνεται ασταμάτητα 24ώρες το 24ωρο καθημερινά. Κάθε 7 ημέρες οι κεντρικές
πισίνες θα αδειάζονται και θα καθαρίζονται με μηχανήματα υψηλής πίεσης νερού. Θα
τηρούνται πλήρως οι διαδικασίες που απαιτούνται για τις ιδιωτικές πισίνες των βιλών
του ξενοδοχείου Adrina Resort & Spa.
Σας επισημαίνουμε ότι για το καλοκαίρι 2020 για την ασφάλειά σας δεν θα
προσφέρονται οι υπηρεσίες του Spa και του Kid’s Club (παιδότοπου). Ο χώρος του
Παιδότοπου θα λειτουργεί ως παιδική χαρά και όλα τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται
συνεχώς από τους γονείς τους.
Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε όλα αυτά
τα χρόνια.
Οικογένεια Ροδόπουλου

