
	 

Szanowni Państwo, Drodzy Goście,       

pragniemy przekazać kilka szczególnie ważnych informacji w jaki sposób świadczymy usługi 
noclegowe w Papaya Resort w Kołobrzegu w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w naszym 
kraju.
Na bieżąco wprowadzamy wszelkie zalecenia wszystkich służb, którym podlegamy, a których 
rekomendacje wpływają bezpośrednio na bezpieczeństwo i komfort pobytu wszystkich Gości w 
naszym obiekcie.

Zdrowie naszych Gości, a także personelu zawsze było i jest naszym priorytetem.
W odpowiedzi na napływające pytania dotyczące rezerwacji już dokonanych, jak również możliwości 
dokonywania nowych, poniżej prezentujemy rozwiązania jakie zostały wdrożone, aby zapewnić 
wszystkim maksimum bezpieczeństwa.

Nasz ośrodek, to bardzo kameralne miejsce. Jednorazowo możemy przyjąć pięć rodzin w 
pięciu niezależnych, wolnostojących drewnianych domkach. Usytuowanie domków, odległości 
pomiędzy nimi zapewniają każdej z rodzin niezależne miejsce do wypoczynku na indywidualnym 
tarasie, jak również bezpośrednio przed domkami. Plac zabaw dla dzieci może zostać czasowo 
wyłączony, można natomiast korzystać z grilla, który jest udostępniany indywidualnie. Wszystkie osoby 
zameldowane zobowiązane są do przebywania tylko i wyłącznie w swoich przyporządkowanych 
rezerwacjami domkach, tarasach, miejscu parkingowym i terenie zielonym bezpośrednio przed 
domkiem. 
Takie rozwiązanie zapewnia pewną swobodę przy zachowaniu maksimum bezpieczeństwa.

Zameldowanie odbywa się w sposób całkowicie bezkontaktowy. Wszelkie rozliczenia, w tym 
wpłata i zwrot kaucji/depozytu dokonywane są za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Przed 
wejściem zainstalowano podajnik do dezynfekcji rąk. Na terenie obiektu mogą przebywać tylko i 
wyłącznie osoby zameldowane, obowiązuje zakaz odwiedzin przez osoby z zewnątrz. Obsługa 
obiektu pozostaje do dyspozycji przez całą dobę za pośrednictwem dedykowanego numeru telefonu.

Na bieżąco monitorujemy, wdrażamy, ale również egzekwujemy zalecenia i nakazy 
Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące naszej działalności.

Każdy z domków po standardowym sprzątnięciu, umyciu i zdezynfekowaniu powierzchni,  
najwyższej jakości certyfikowanymi środkami dezynfekującymi, upraniu naczyń w zmywarce w 
wysokiej temperaturze, zaopatrzeniu w uprzednio upraną (min. 600C) maglowaną bieliznę pościelową  
jest OZONOWANY. 

Papaya Resort dysponuje własnymi urządzeniami do ozonowania.                                   
W każdym domku zamieszczona została informacja o właściwym sposobie mycia rąk, zachowaniu 
bezpiecznej odległości od osoby z którą prowadzimy rozmowę i wytyczne Głównego Inspektora 
Sanitarnego dla obiektów hotelarskich.

Zdając sobie sprawę, jak bardzo potrzebny jest nam wszystkim wypoczynek, zmiana 
otoczenia i klimatu mamy nadzieję, że w tym trudnym czasie, będą Państwo mogli, na ile tylko jest to 
możliwe, poczuć się zaopiekowani podczas pobytu w naszym ośrodku.

z życzeniami zdrowia,

Maciej Biegański                                                                                                                                    

Domki Wczasowe Papaya Resort

	                                                                    

Domki Wczasowe Papaya Resort                            
ul.Koralowa 5, 78-100 Kołobrzeg

www.DomkiWczasowe.eu   
rezerwacja@domkiwczasowe.eu              
mobile: +48.502.792.287                   

http://www.DomkiWczasowe.eu
mailto:rezerwacja@domkiwczasowe.eu
http://www.DomkiWczasowe.eu
mailto:rezerwacja@domkiwczasowe.eu

