Dragi Oaspeti,

Așa cum prea bine știți, traversam o perioadă în care este esențial să acționăm responsabil,
rațional și proactiv pentru a ne asigura că o sa depășim impreuna aceste incercari care
ameninta sanatatea publica.
Pentru ca facem parte din Industria Ospitalitatii care presupune interactiune umana, ne
preocupa cu prioritate starea de bine si de sanatate atat a dumneavoastra ca oaspeti, cat si
a propriilor nostri angajati.
Astfel, ca sa ramanem in siguranta, am hotarat sa inchidem pentru o perioada accesul
publicului pentru Pensiunea ATRA si Vila UNO. Nu este o decizie usoara, pentru ca a fi
impreuna, este totul pentru noi, este deopotriva misiunea si sursa existentei noastre, dar este
singura contributie constienta si responsabila pe care o putem aduce comunitatii din care
facem parte in lupta cu aceasta pandemie.
Am lansat Proiectul ATRA in 2011 si de atunci am fost determinati sa promovam valorile,
gusturile si frumusetile locale prin oamenii nostri, iar dumneavoastra, ca oaspeti, ne-ati ajutat
sa ne implinim misiunea. Este momentul in care am hotarat sa renuntam pentru o vreme la
deschiderea catre public, dar o facem doar pentru a ne reconecta, cu familiile noastre intr-un
mod care conteaza pentru intreaga societate.
Avem in aceasta perioada de liniste un angajament fata de echipa noastra de la ATRA si
UNO, de a-i tine in siguranta pe ei si pe familiile lor, astfel ca bineinteles ii vom proteja si din
punct de vedere financiar.
Intreaga Industrie a Ospitalitatii (Turism, Restaurante, Baruri, Cafenele, etc) traverseaza
provocari in aceasta perioada si continuitatea este o mare preocupare si pentru ATRA si
UNO. Astfel, daca puteti imbratisa viitorul cu optimism, voucherele Cadou ATRA pe care le
puteti achizitiona oricand, raman o declaratie ca “Totul va fi bine” si va asteptam cu drag sa
evadati la noi cand vremurile vor fi sigure.
Inchidem portile ATRA si UNO pentru o vreme doar pentru a tine portile deschise vietii si
viselor noastre in deplina sanatate.

Sa ne revedem cu bine,
Echipa ATRA/UNO

