
Μητροπόλεως 26-28, (8οςόρ. ) 

Αθήνα 105 63 

Τηλέφωνο: 210 3315621 

Φαξ: 210 3315623 – 4 

Email: info@grefis.gr 

Olympia Golden Beach Resort & Spa 5* 

 

Το resort βρίσκεται μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά από την Κυλλήνη, στην Καλαμιά, σε μια 

ήσυχη και απόμακρη περιοχή. Τα δωμάτια, τα bungalow, οι σουίτες και οι βίλες της 

προσφέρουν τις πολυτελέστερες παροχές διαμονής με στυλ και σύγχρονες προδιαγραφές. Οι 

11 κοινόχρηστες πισίνες με τις ξαπλώστρες, τα κρεβάτια και οι τεράστιες ομπρέλες 

προσφέρουν εμπειρία χαλάρωσης και ησυχίας. Οι πολυάριθμες δραστηριότητες που 

προσφέρει το ξενοδοχείο είναι μεταξύ άλλων: Γυμναστήριο, Γήπεδο Τένις, Play room με κάθε 

είδους παιχνιδιού και ηλεκτρονικών παιχνιδιών, Παιδική χαρά για τους μικρούς φίλους και 

τεράστια έκταση κτηρίων Spa. Τα bar φροντίζουν να εξυπηρετούν κάθε σας επιθυμία σε κοκτέιλ 

και δροσιστικά ποτά, ενώ τα μενού των εστιατορίων εκπληρώνουν τις επιθυμίες των πιο 

απαιτητικών επισκεπτών τους. Τα δωμάτια περιέχουν πλήρη εξοπλισμό που περιλαμβάνουν: 

κλιματιστικό, μίνι μπαρ, τηλεόραση 32’, τηλέφωνο, χρηματοκιβώτιο και δωρεάν πρόσβαση στο 

ίντερνετ μεταξύ πολλών άλλων.   

▪ παιδιά έως 6 ετών Δωρεάν 

▪ Επιβάρυνση για πακέτο πλήρους διατροφής 15€ ο ενήλικας ανά διανυκτέρευση και 

7,5€ το παιδί 6-12 ετών 

▪ Mb : Main Building     Dlx: Deluxe      Bng: Bungalow       Sup: Superior 

OLYMPIA GOLDEN BEACH 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ,   ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ  
Νύχτες 2κλινο Mb Dlx 2κλινο Dlx Bng 

Sh.Pool 
2κλινο Sup Bng 

Sh. Pool 
3ο άτομο παιδιά 6-12 

20/9-10/10 3 209 € 268 € 319 € 135 € 118 € 

1-16/7 & 30/8-5/9 3 285 € 335 € 402 € 135 € 118 € 

17-30/7 & 23-29/8 3 319 € 399 € 470 € 135 € 118 € 

31/7-22/8 4 537 € 640 € 719 € 245 € 200 € 

mailto:info@grefis.gr


Grecotel Olympia Oasis & Aqua Park 5* 

 

Το Grecotel Olympia Oasis & Aqua Park βρίσκεται στα λουτρά Κυλλήνης και είναι ο 

απόλυτος συνδυασμός χαλάρωσης και διασκέδασης για όλους τους επισκέπτες του. Οι 

πολυτελής χώροι του ξενοδοχείου, οι πλήρως εξοπλισμένοι και σύγχρονοι χώροι των 

δωματίων και σε συνδυασμό με το πάρκο προσφέρουν την απόλυτη εμπειρία 

διαμονής. Η τεράστιων διαστάσεων πισίνα, ενωμένη με τις γέφυρες, και με τις 

ξαπλώστρες μαζί με τις ομπρέλες σας προσφέρουν μοναδική εμπειρία χαλάρωσης. Η 

παραλία μπροστά ακριβώς επίσης προσφέρει επιλογή για τα μπάνια σας. Τα 24 

εστιατόρια και μπαρ που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, στους επισκέπτες, καθ΄ όλη 

την διάρκεια της ημέρας. Τα 20.000 τετραγωνικά μέτρα υδάτινου πάρκου, προσφέρουν 

μοναδική εμπειρία διασκέδασης για τους μικρούς και μεγάλους φίλους του πάρκου. Τα 

186 πλήρη εξοπλισμένων και ευρύχωρων δωματίων προσφέρουν την ιδανική διαμονή.  

GRECOTEL OLYMPIA OASIS AND AQUA PARK 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ,  ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Άφιξη 2κλινο Ssv 2κλινο 
Bng Ssv 

2κλινο 
Bng Sv 

2κλινο 
Sv 

*Family 
Room  Ssv 

*Family 
Room  Sv 

*Family 
Bng Ssv 

*Family 
Bng Sv 

3-16/7 305 € 315 € 320 € 315 € 370 € 390 € 390 € 410 € 

17-30/7 & 
23/8-5/9 

330 € 340 € 350 € 340 € 395 € 415 € 415 € 440 € 

31/7-22/8 340 € 350 € 360 € 350 € 440 € 460 € 460 € 480 € 

6-21/9 175 € 185 € 195 € 205 € 200 € 245 € 250 € 285 € 

22/9-
10/10 

145 € 155 € 165 € 175 € 170 € 215 € 220 € 255 € 

▪ Ssv: Side Sea View    Bng: Bungalow       Sv: Sea View     

• 1ο παιδί έως 14 ετών: Δωρεάν      

• 3ο άτομο: 50€ ανά διανυκτέρευση     

• 3o παιδί έως 14 ετών στα Family δωμάτια:  30€ ανά διανυκτέρευση   

❖ Ισχύει περιορισμός ελάχιστων 5 διανυκτερεύσεων  και 6 διανυκτερεύσεων για 

την περίοδο 31/7-22/8 



▪ Riviera Value Pack:       

Απεριόριστο Νερό, καφέ, αναψυκτικά, χυμός (10: 30-18:00)    

Έτοιμα σνακ σε επιλεγμένα σημεία (13:00-16:00)     

Κατά τη διάρκεια του δείπνου νερό, αναψυκτικά & χυμός    

Κόστος : 15 € ανά ενήλικα και 5€ το παιδί έως 14 ετών     

      

➢ Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grecotel La Riviera & Aqua Park 5* 

 
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στα λουτρά Κυλλήνης και προσφέρει έναν συνδυασμό εξωτικών τοπίων 

με τους πολυτελής χώρους του. Οι φοίνικες κατά μήκος των πισινών και της παραλίας 

διακοσμούν κατάλληλα τους χώρους και δίνουν την αίσθηση διάσημων παραλιών του κόσμου. 

Οι πισίνες και οι ξαπλώστρες, η θάλασσα και τα κρεβάτια και οι πολλές επιλογές για την 

χαλάρωση σας στους κήπους και του χώρους του ξενοδοχείου, το καθιστούν εξαιρετική επιλογή 

για τις όλους τους τύπους διακοπών. Τα εστιατόρια με πλήθος γεύσεων και μενού σας 

υπόσχονται την απόλαυση των επιλογών σας. Τα μπαρ και καφέ σας προσφέρουν τα ποτά της 

επιλογής σας και σνακ κατά την διάρκεια της ημέρας. Το Olympia Aqua Park σε έκταση 20.000 

τ.μ. σας υπόσχεται την απόλυτη εμπειρία διασκέδασης καθώς είναι το μεγαλύτερο 

υδροψυχαγωγικό πάρκο της Ελλάδας. Απίθανες, και πάνω απ’ όλα απόλυτα ασφαλής,  

νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους συνθέτουν ένα παραμυθένιο και ονειρικό σκηνικό. 

Τα 196 διαφορετικά δωμάτια, μπανγκαλόου και βίλες παρέχουν όλες τις ανέσεις για την 

ευχάριστη και ξεκούραστη διαμονή των επισκεπτών.  

 

▪ 1ο παιδί έως 14 ετών: Δωρεάν  

▪ Sup : Superior  

▪ Sv : Sea View  

▪ BNG : Bungalow  

▪ 3ο άτομο: 50 € ανά διανυκτέρευση  

 

 

* Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 14 ετών  

** Συνολική τιμή για 4 ενήλικες και 2 παιδιά έως 14 ετών 

Ισχύει περιορισμός ελάχιστων 5 διανυκτερεύσεων  και 6 διανυκτερεύσεων για την περίοδο 31/7-22/8 

GRECOTEL RIVIERA OLYMPIA AND AQUA PARK 
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ'ΑΤΟΜΟ ΤΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ,  ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Άφιξη 2κλινο Sup Sv 2κλινο Bng Sv 
*Riviera Family Sv 

(2+2) ** Family Villa (4+2) 
3-16/7 315 € 440 € 390 € 870 € 

17-30/7 & 23/8-5/9 340 € 470 € 415 € 925 € 
31/7-22/8 350 € 495 € 460 € 1.010 € 

6-21/9 210 € 340 € 280 € 575 € 
22/9-10/10 165 € 275 € 240 € 425 € 



Περιλαμβάνονται :  
✓ Πρωινό και Δείπνο καθημερινά 

✓ Πακέτο καλωσορίσματος με ατομικά είδη , αντισηπτικό, προϊόντα καθαρισμού, αναψυκτικά, 

Δωρεάν Wi-Fi 

 

▪ Riviera Value Pack:   

Απεριόριστο Νερό, καφέ, αναψυκτικά, χυμός (10: 30-18:00)  

Έτοιμα σνακ σε επιλεγμένα σημεία (13:00-16:00) 

Κατά τη διάρκεια του δείπνου νερό, αναψυκτικά & χυμός 

Κόστος : 15 € ανά ενήλικα και 5€ το παιδί έως 14 ετών 

 

➢ Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής 

 

Προσφορά Ανοίγματος : Κάντε έγκαιρη κράτηση για το διάστημα παραμονής έως και 9/7, 

μείνετε 6 διανυκτερεύσεις και πληρώστε μόνο 4. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό δωματίων 

 

 

 


