EVLENİYORUZ
Tedbirlerimizi aldık ! Ama En
önemli tedbir sizlerin elinde.

Ulaşım
Bostancı'dan yapılacak ulaşımlar, anlaşmalı firmamız
Mavi Marmara ile sağlanmaktadır. Firma, adalar
bölgesine Bostancı'dan taşımacılık yapan tek özel
işletme olduğu için Covid önlemlerini zaten almış
durumdadır. İskelede Liya'nın misafirleri özel bir
girişten geçekte olup, diğer yolcular ile temas
kurulmamaktadır. Tekne'de sadece Liya misafirleri
yer almamaktadır.

Sıra olabilecek yerler
Mekan girişinde sıra olabilecek
yerlerde 1 m'lik sosyal mesafe
çizgileri yer almaktadır. Ayrıca
sosyal mesafe kurallarına
dikkat edilmesi için stand ve
bistrolarda stickerlar
mevcuttur.

Sosyal Mesafe
Masa arası mesaflerimiz 150 cm ve
üzeri. olarak dizilmektedir.. Aynı
masada sandalye aralarında 60-70
cm boşluk bırakılmaktadır.
Misafirlerimizin de bu kurallara uyması
bekleniyor olacaktır. Sosyal mesafe
kuralları gerektiğinde anonslar ile
hatırlatılıyor olacaktır.

Hijyen
Masa, sandalye, bar rafları gibi ortak alanlar rutin
temizlik protokolüne ilaveten ayrıca davet
başlamadan önce püskürtmeli dezenfeksiyon
cihazları ile son 1 kez daha dezenfekte edilir.

Müzik
Oyun havası (damat halayı, kasap havası,
horon, halay ve benzeri şarkılar) Latin müzikler
(bachata, merengue, salsa, reggaeton), Gelin
ve damat ilk dans müziği hariç slow dans
şarkıları ile tango ve vals türündeki şarkılara
kurallar gereği yer verilmeyecektir.
Bunun haricinde Türkçe ve yabancı pop, club,
lounge, easy listening şarkıları çalıyor olacaktır.

Misafir Kabul
Standart güvenlik taramasına
ilaveten, misafirlerin tekneye
kabulünde ateş ölçümü
yapılmaktadır. Ateşi 38 derece ve
üstü olan misafirlerimiz en yakın
sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir.
Tesis girişlerinde misafirlerimizin
ellerini dezenfekte etmeleri
beklenmektedir.

Servis
Servis personelimiz maske ve/ya
siperlik kullanmaktadır. Eldivenler davet
esnasında sıklıka değiştiriliyor olup
olabilecek en mümkün şekilde mesafeli
servis yapılmaktadır.

El Dezenfeksiyon
Tesisimizin girişlerinde, wc'lerde
ve mekanın 12 farklı yerinde el
dezenfeksiyon noktaları
mecvuttur. Masalarda da
kolonya veya dezenfeksiyon
bulunmaktadır.

Takı Töreni/Fotoğraf
Takı töreni ve toplu resim çekimi yasaklandığı için,
misafirlerimiz çiftimize hediyelerini kokteyl alanından
yukarı restauranta çıkarken nostaljik kapıda takdim
edecek, verilecek hediyeler gelinliğe asma şeklinde
değil takı kutusuna bırakma şeklinde gerçekleşecektir.
Toplu resimler yerine bireysel çekimler sağlanacaktır.

Çatal Bıçak vb.
Bu tip araç gereçler 185-200 derece sıcaklıkta
yıkanıyor ve eldivenler ile servis ediliyor.
Talep eden misafirlerimiz için tek kullanımlık
çatal kaşık bıçak bardak, tabak verilebiliyor.
Tuz ve karabiber de tek kullanımlık servis
ediliyor.

En önemli tedbir elbette, misafirlerimize
düşmektedir. Kendilerinden, alınan önlemlerin
herkesin iyiliği için olduğunun bilincinde
olmaları ve yardımcı olmaları beklenmektedir.

