
Róża Wiatrów
TWOJA BEZPIECZNA

PRZESTRZEŃ



BEZPIECZNE FUNKCJONOWANIE

• Na teren obiektu wstęp mają tylko Goście 
oraz pracownicy i w ograniczony sposób dostawcy 
– na terenie obiektu nie ma przypadkowych osób

• Goście i pracownicy mają obowiązek umyć, 
a następnie zdezynfekować ręce po wejściu 
na teren obiektu

• W obiekcie mogą przebywać tylko osoby, 
które przeszły kontrolę bezpieczeństwa

• Obiekt jest wyposażony w dystrybutory 
ze środkiem dezynfekującym, umieszczone 
w holu recepcyjnym, w lobby, przy wejściu 
do jadalni oraz ogólnodostępnych toalet.

 

ZASADY 
BEZPIECZEŃSTWA 
W OBIEKCIE 
RÓŻA WIATRÓW 

BEZPIECZNY MELDUNEK I OBSŁUGA GOŚCI

• Grupy które przyjeżdżają autobusem będą 
miały klucze rozdawane przy autobusie przy 
zachowaniu odstępu 2 metrów 

• Po wejściu do obiektu, przed podejściem 
do recepcji Goście proszeni są o dodatkową 
dezynfekcję dłoni

• Szanowni Goście – pamiętajcie - jeżeli 
jesteście chorzy przełóżcie swój pobyt 

• Sugerujemy aby wszelkie płatności odbywały 
się bezgotówkowo ( najlepiej przelewem 
by skrócić czas meldunku) skracamy do 
minimum nasze kontakty 
oraz czas obsługi 

• Pracownicy ośrodka w  zależności od 
natężenia ruchu dokonują dezynfekcji 
lady recepcyjnej, telefonów i sprzętu 
komputerowego

• Przy ladzie recepcyjnej stoi maksymalnie 
1 Gość  

• W holu recepcyjnym może jednocześnie 
przebywać maksymalnie 5 osób



POKOJE I CZĘŚCI OGÓLNODOSTĘPNE

• W związku z ograniczaniem bezpośredniego 
kontaktu pracowników z Gośćmi, sprzątanie 
dzienne odbywa się na życzenie 
i w ograniczonym trybie

• Jeżeli Gość życzy sobie przyjechać z własną 
pościelą - serdecznie zapraszamy

• Wszystkie czynności będą wykonywane 
pod nieobecność Gości w pokoju

• Informujemy, że zwiększyliśmy częstotliwość 
dezynfekcji klamek i poręczy

• Podczas przygotowania pokoju dla Gości 
stosujemy ozonator, który  dezaktywuje 
wirusy i bakterie

• Części wspólne- korytarze i toalety 
poddawana są częstej dezynfekcji 

• Rozwieszone zostały karty edukacyjne 
informujące o zasadach mycia 
i dezynfekcji rąk

• W części wczasowej obiektu jak również 
przy głównej alejce prowadzącej do 
domków wczasowych umieszczono stacje 
dezynfekujące.

• W części hotelowej obiektu stacja 
dezynfekująca znajduje się obok domków 



PROGRAM POBYTU 
• Program będzie realizowany z mniejszą 

ilością osób, w bezpiecznych odległościach 
od siebie i w ograniczonym zakresie 

TURNUSY REHABILITACYJNE 
• Istnieje możliwość organizowania turnusów 

rehabilitacyjnych bez zabiegów  

BAZA ZABIEGOWA 
• Jest czynna, a zabiegi odbywają się 

z zachowaniem rygoru sanitarnego 

GASTRONOMIA
• W jadalni może spożywać posiłek 

jednorazowo 50 osób, stoliki będą ustawione 
tak aby mógł być zachowany bezpieczny 
dystans

• Z uwagi na obostrzenia COVID 19 
zaprzestajemy wydawania posiłków w formie 
bufetu, zostaje wprowadzony bufet z którego 
każdy Gość będzie mógł wybrać potrawy, 
które docelowo nałoży kelner

• Osoby które nie chcą spożywać posiłków 
w jadalni mogą zabierać posiłki w formie 
na wynos 

ROZRYWKA 
• Basen jest czynny z zachowaniem wymogów 

sanitarnych
• Sale zabaw są czynne w ograniczonym 

zakresie

Kolejne procedury w opracowaniu – otwieramy 
obiekt 28 maja br. do tego czasu procedury 
dla gastronomii hotelowej mogą się zmienić, 
będziemy na bieżąco uaktualniać zasady 
bezpieczeństwa. 

ZDROWIE JEST DLA 
NAS NAJWAŻNIEJSZE, 
DLATEGO TEŻ
PRZYGOTOWALIŚMY
DLA PAŃSTWA 
ALTERNATYWNE 
FORMY ZADBANIA 
O CIAŁO, UMYSŁ I DUSZĘ



DOKŁADAMY WSZELKICH 
STARAŃ, ABYŚCIE MOGLI 
PAŃSTWO W BEZPIECZNY 
I KOMFORTOWY SPOSÓB 
KORZYSTAĆ 
Z DOBRODZIEJSTW 
NASZEGO NADMORSKIEGO 
KLIMATU



Oferta/

Róża Wiatrów 2020

Ośrodek Róża Wiatrów położony jest 
w kameralnej części Darłówka po stronie 
Zachodniej. Znajdujemy się tuż przy 
pierwszym wejściu na plażę, 
co zapewnia nam dostęp do komfortowej 
i mało zaludnionej przestrzeni.

IDEALNIE
ZLOKALIZOWANY

Bezpośredni dostęp do 
mało uczęszczanej plaży

Część Wczasowa

Część Hotelowa

Odległość między częścią Hotelową
a Wczasową to raptem 180 m 



Znajdujemy się raptem 
200 m od szerokiej,
piaszczystej plaży 



Duże, bezpieczne 
odległości pomiędzy 
domkami



Do dyspozycji gości
jest 5 hektarów
zielonego terenu

Całość podzielona jest na 2 części.
Część Hotelowa z jadalnią oraz recepcją to zaledwie 
17 domków umieszczonych w bezpiecznych 
odległościach, na zalesionym terenie.

Część wczasowa oddalona jest raptem o 180 m, 
znajdują się na niej 24 Domki odseparowane 
zielenią, w bezpiecznych, komfortowych 
odległościach.



Szerokie alejki 
odseparowane zielenią



Ogromna przestrzeń którą mają Państwo 
do dyspozycji, pozwoli na spokojne spędzenie 
wakacji. 

Pole namiotowe



REZERWACJI
MOŻNA DOKONYWAĆ
DZWONIĄC POD
NR TELEFONU

Recepcja  695 142 127
lub pisząc na adres
biuro@rozawiatrow.pl 



SERDECZNIE
ZAPRASZAMY

Kontakt
+ 48  695142127
biuro@rozawiatrow.pl

Róża Wiatrów 
ul. J.Muchy 2
76-153 Darłówko Zachodnie

www.rozawiatrow.pl

Oferta/

Róża Wiatrów 2020

Darłówko

http://rozawiatrow.pl/





