εδώ οι διακοπές σας γίνονται... ταξίδι στην πολυτέλεια | turn your holidays into a luxurious trip

Το πράσινο εναλλάσσεται με το γαλάζιο, η πέτρα
αγγίζει το ξύλο και η πολυτέλεια της φύσης γίνεται καταφύγιο. 5 αστέρια σε ένα Θέρετρο με 56
πολυτελείς σουίτες, 12 πισίνες, μοναδικές γεύσεις
στο εστιατόριο και εξωτικά κοκτέιλ στο μπαρ.
Νιώστε το προσόν να γίνετε μέλη μας και μπείτε
σε έναν κόσμο προνομίων και παροχών.

EXPERIENCE

The green twinkles with the deep blue, the stone
touches the wood and the luxury of the nature becomes a shelter. A 5 star hotel resort with 56 luxury
suites, 12 swimming pools, unique tastes at the
restaurant and exotic cocktails at the bar. Feel the
excellence by becoming a member and welcome
yourself in a world of privileges and benefits.

Πιστεύουμε ότι όλοι οι πελάτες μας δημιουργούν
ένα όραμα για τις ιδανικές διακοπές τους, το
οποίο πρέπει να προστατεύσουμε και να εξυψώσουμε. Για το λόγο αυτό είμαστε αφοσιωμένοι
στις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Με τη φιλοσοφία αυτή δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για
τις ιδανικές αναμνήσεις, σε ένα περιβάλλον πολυτέλειας και χαλάρωσης.

We believe that our guests create a vision about
their ideal holidays. This is something that we have
to protect and elevate. For that reason we are dedicated to offer the highest quality services. Taking
this philosophy under consideration, we create the
requirements for someone to generate the ideal
memories in an environment full of luxury and relaxation.

Απόλυτη εμπειρία διαμονής * Ultimate living experience
• 5 TFT τηλεοράσεις • DVD player • δωρεάν πρόσβαση στο Internet • κλιματισμός
• ψυγείο • 2 shower jet ντουζιέρες • 2 μπανιέρες υδρομασάζ •
πολυτελή αξεσουάρ μπάνιου • παντόφλες • μπουρνούζια • πιστολάκι μαλλιών
Benefits: Complimentary use of Spa services • 5 TFT TVs
• DVD player • free ADSL Internet access • air-conditioning
• refrigerator • 2 shower jets • 2 Jacuzzi bath tubes • luxurious bath
accessories • slippers • bath robes • hair dryer

Παροχές: Δωρεάν χρήση υπηρεσιών του SPA

Ζήστε την απόλυτη εμπειρία διαμονής
στη VIP Villa των 120 τ.μ. με την προσωπική πισίνα και τον ιδιωτικό κήπο.
Live the ultimate living experience in the
VIP Villa of 120 sq.m. with the private
swimming pool and the private garden.

VILLA

SUITES

Staying in one of our Suites will definitely satisfy you.
They are ideal for families and couples, whereas, their
design provides comfort within 60 sq.m., luxury and style.

Παροχές: King size κρεβάτι • 2x26’ TFT τηλεοράσεις

• δωρεάν πρόσβαση στο internet • κλιματισμός •
υδρομασάζ μπανιέρα (σε ορισμένες) • ψυγείο • πολυτελή αξεσουάρ μπάνιου • παντόφλες • μπουρνούζια • πιστολάκι μαλλιών
Benefits: King size bed • 2x26’ TFT satellite television•
free ADSL Internet access • air-conditioning • Jacuzzi
bath tube (in some of them) • refrigerator • luxurious
bath accessories • slippers • bath robes • hair dryer

SHARING POOL

Πάθος για απόλαυση και πολυτέλεια | Passion for pleasure and luxury

Άνεση, πολυτέλεια και στυλ | Comfort, luxury and style
Η διαμονή σε μια από τις Σουίτες μας θα σας συναρπάσει. Είναι ιδανικές για οικογένειες ή ζευγάρια, ενώ
ο σχεδιασμός τους παρέχει άνεση σε χώρους 60 τ.μ.,
πολυτέλεια και στυλ.

SUPERIOR BUNGALOW

Στα μπάνια των 3
από τις 5 Σουίτες,
θα βρείτε Jacuzzi
μπανιέρα.
In 3 of the 5 Suites’
bathrooms,
you will find
a Jacuzzi tube.

Προτείνεται στα ζευγάρια και έχει κατασκευα- Παροχές: Κing size κρεβάτια • 26’ TFT τηλεόραση • τηλέστεί με πολυτελή υλικά και εκλεπτυσμένα αξε- φωνο • χρηματοκιβωτιο • δωρεάν πρόσβαση στο Internet
• κλιματισμός • ψυγείο • shower jet ντουζιέρα • μπανιέρα
σουάρ, ενώ 2 Bungalows 45 τ.μ. το κάθε ένα μοι- • πολυτελή αξεσουάρ μπάνιου • παντόφλες • μπουρνούζια • πιστολάκι μαλλιών
ράζονται 1 πισίνα.
It is suggested for couples and it has been built with Benefits: King size bed • 26’ TFT satellite television

•

2 telephones

•

safe box

•

free ADSL Internet access

luxurious materials and elegant accessories, while 2 • air-conditioning • refrigerator • shower Jet • bath tube •
Bungalows 45 sq.m. each, share 1 swimming pool. luxurious bath accessories • slippers • bath robes • hair dryer

DELUXE BUNGALOW
SHARING POOL

Σχεδιασμένα να παρέχουν μεγαλύτερες ανέσεις και στυλ σε σχέση με τα περισσότερα
Deluxe δωμάτια διεθνώς, καθώς το μέγεθός
του ξεπερνά τα 40 τ.μ.
Designed to provide more comfort and style than
most Deluxe rooms globally, since their size exceeds 40 sq.m.

Παροχές: 26’ TFT τηλεόραση • δωρεάν πρόσβαση
στο Internet • κλιματισμός • ψυγείο • μπανιέρα •
πολυτελή αξεσουάρ μπάνιου • τηλέφωνο • παντόφλες • μπουρνούζια • πιστολάκι μαλλιών

Benefits: 21’ satellite television • free ADSL Internet

access • air-conditioning • refrigerator • bath tube
• luxurious bath accessories • telephone • slippers •
bath robes • hair dryer

Διαμονή με άνεση και στυλ | Stay with comfort and style

DOUBLE DELUXE
MAIN BUILDING

Πολυτελής διαμονή με μοιραζόμενη πισίνα | Deluxe stay with sharing swimming pool
Σχεδιασμένα να προσφέρουν άνεση 45 τ.μ., πολυτέλεια και στυλ σε οικογένειες και ζευγάρια, παρέχουν άμεση πρόσβαση σε μοιραζόμενη πισίνα ανά
3 έως 6 Bungalows.
Designed to provide comfort of 45 sq.m., luxury and
style to families and couples, they offer direct access to
a sharing swimming pool for every 3 to 6 Bungalows.

• δωρεάν πρόσβαση στο Internet • κλιματισμός, ψυγείο • μπανιέρα •
πολυτελή αξεσουάρ μπάνιου • παντόφλες • μπουρνούζια • πιστολάκι μαλλιών • ειδικά διαμορφωμένα
Bungalows για οικογένειες
Benefits: 26’ TFT television • free ADSL Internet access
• air-conditioning, refrigerator • bath tube • luxurious
bath accessories • slippers • bath robes • hair dryer
• specially designed family bungalows
Παροχές: 26’ TFT τηλεόραση

DREAM SPA

Αναζωογόνηση και ευεξία σώματος και πνεύματος | Rejuvenation and wellness of body and mind
Το εξειδικευμένο προσωπικό του Dream Spa, θα
σας βοηθήσει να οργανώσετε τις θεραπείες σας,
σύμφωνα με τις δικές σας προσωπικές ανάγκες.
Our skilled Dream Spa staff will help you organise
your treatments, according to your specific needs.

• θαλασσοθεραπείες •
υδροθεραπείες • shower jet • θεραπείες μασάζ • θεραπείες προσώπου • αίθουσα Jacuzzi • αίθουσα Spa Jet •
χαμάμ • σάουνα • κέντρο κομμωτικής
Benefits: Heated swimming pool • thalasso and hydro
therapies • shower jet • massage treatments • face treatments • Jacuzzi room • Spa Jet • hamam • sauna rooms •
coiffure centre
Παροχές: Θερμαινόμενη πισίνα

FITNESS
CENTER

Θα βρείτε υψηλής ποιότητας μηχανήματα που
θα ικανοποιήσουν πλήρως τις ανάγκες σας. Σε
περίπτωση που επιθυμείτε να προσλάβετε τον
προσωπικό σας γυμναστή, απλά ενημερώστε τη
υποδοχή και θα σας βρούμε εμείς έναν.

You will find high technology equipments that will
definitely satisfy your high needs. If you would like
to hire your own trainer just inform the reception
desk and we will find one for you.

ACTIVITIES

• ΓHΠΕΔΟ ΤEΝΙΣ

Έχει κατασκευαστεί από υψηλής
ποιότητας ελαστικά υλικά προς αποφυγή
τραυματισμού.

• PLAY ROOM

- πινγκ-πονγκ
- play station 2 - 3
- X-Box
- game cube
- μπιλιάρδο
- air-hockey

• Ενοικίαση εξοπλισμού

για διάφορα θαλάσσια σπορ

• Ενοικίαση ποδηλάτων
Επειδή η καλή φυσική κατάσταση είναι τρόπος ζωής | Because fitness is a way of life

• TENNIS COURT

It is made from a high quality elastic
material that helps avoiding injuries.

• PLAY ROOM

- ping pong
- play station 2 - 3
- X-Box
- game cube
- billiard
- air-hockey

• Hire various types of sea sports
• Rent mountain bikes

Δραστηριότητες για τον ελεύθερο χρόνο σας | Activities for your free time

RESTAURANT EVENTS

Το Olympia Golden Beach Resort & Spa προσφέρει στους καλεσμένους του τη δυνατότητα
να επιλέξουν το ιδανικό πακέτο των διακοπών
τους. Το κεντρικό εστιατόριο στο οποίο προσφέρονται όλα τα γεύματα έχει θέα την πανέμορφη
κεντρική πισίνα, ενώ δίδεται η δυνατότητα για
room service παραγγελίες.

Η φιλοσοφία του εστιατορίου μας θέτει ως προτεραιότητά της την ποιότητα, σε ισορροπημένο συνδυασμό
με την υγιεινολογία όλων των τμημάτων παραγωγής.
Κατά συνέπεια, το τμήμα της κουζίνας μας λειτουργεί
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα του ISO 22000 (HACCP).
Θα είναι μεγάλη μας χαρά να σας προσφέρουμε τις νέες
Μεσογειακές μας γεύσεις, καθώς επίσης και γεύσεις
από τη διεθνή κουζίνα.

The philosophy of our restaurant sets as its priority the
quality in a balanced combination with the hygiene of
all the production departments. Therefore, our kitchen
department works according to the international standards
of ISO 22000 (HACCP). It will be our pleasure to offer you
our new Mediterranean tastes, as well as tastes from all
around the world.

Olympia Golden Beach Resort & Spa, offers its guests
the ability to choose the ideal vacation package.
Adapted always to your needs, you can create a vacation package including breakfast, dinner, or even All
Inclusive. The main restaurant where all the meals are
served has a magnificent view of the main swimming
pool area, whereas you can also use the room service
facilities.

Απόλυτες γαστρονομικές απολαύσεις | Ultimate gastronomic pleasures

Εξατομικευμένες υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας | Customised services, adapted to your needs

BAR

Απολαυστικές γεύσεις και εξωτικά κοκτέιλ | Delicious tastes and exotic cocktails
Το Olympia Golden Beach Resort & Spa διαθέτει 2 μπαρ. Το κεντρικό
μπαρ, που βρίσκεται στον κεντρικό χώρο της υποδοχής και το μπαρ
της πισίνας, που βρίσκεται στην κεντρική πισίνα του ξενοδοχείου. Τα
μπαρ είναι ανοιχτά όλη τη διάρκεια της ημέρας έως αργά το βράδυ.

Olympia Golden Beach Resort & Spa provides 2 bars.
The lobby bar, which is located in the main lobby area
and the swimming pool bar located in the main swimming pool. The bars are open all day until late at night.

GOLDEN
BEACH
Η εξωτική παραλία της Κυλλήνης είναι μια
από τις ομορφότερες Ελληνικές παραλίες,
Διαθέτει γήπεδο Βόλεϊ και θαλάσσια σπορ.
Η χρυσή άμμος και το μήκος των 6 χλμ. δίνει στους επισκέπτες της μια αίσθηση χαλάρωσης και ευχάριστων στιγμών.
Ιδανική για μικρά παιδιά, εξαιτίας της σταδιακής εμβάθυνσης της θάλασσας. Με γαλάζια σημαία κάθε χρόνο απέχει μόλις 400
μέτρα από το ξενοδοχείο.

KIDS
CLUB

The exotic Kyllini Beach is one of the most
beautiful Greek beaches providing beach volley courts and water sports. Its golden sand
and its length of 6 km give its visitors a magnificent feeling of relaxation and joyful time.
Ideal for young children, due to the gradual
deepening of the sea’s water. Εvery year we
earn the blue flag for the cleaningness of
its water. The distance from the hotel to the
beach is only 400m.

Ένας παράδεισος για τα παιδιά | A Kids’ Paradise
Το Kids Club του ξενοδοχείου είναι ένας αληθινός
παράδεισος για τα παιδιά,
με παιδική χαρά, παιδότοπο, παιδική πισίνα και ατελείωτο παιχνίδι. Τα παιδιά
απασχολούνται δημιουργικά από εξειδικευμένο προσωπικό, που διοργανώνει
παιχνίδια, εκπλήξεις και
οτιδήποτε μπορεί να τα ευχαριστήσει.

The hotel’s Kids Club is a real
paradise for children, with
indoor and outdoor playgrounds, children’s swimming pool and endless play.
Qualified personnel offer
affectionate and careful supervision to your children,
organising games, surprises
and anything that can satisfy
them.

Λεχαινά
Lechena

Kυλλήνη
Kyllini
Ίκαρος
Ikaros

ΠΡΟΣ
ΠΡΟΣΠΑΤΡΑ
ΠΑΤΡΑ
TO
TOPATRAS
PATRAS

Μυρσίνη
Myrsini
Ανάληψη
Analipsi
Μονή Βλαχερνών
Moni Vlachernon

Βυτιναίικα
Vitineika
Νεοχώρι
Neochori

Καραβάκι
Karavaki
Νεραϊδοβρύση
Neraidovrysi

Στρουσιό
Stroussio

Ανδραβίδα
Andravida

Ρεγκλαίικα
Regleika
Κάστρο - Κυλλήνη
Kastro - Kyllini

Δήμητρα
Dimitra
Μάχος
Machos

Καλαμιά
Kalamia

Καρδιακαυτίο
Kardiakaftio

Καβασιλά
Kavassilas

Βρανάς
Vranas
Λουτρά Κυλλήνης
Loutra Kyllinis

Λυγιά
Lygia

Βαρθολομιό
Vartholomio
Καλύβια
Kalyvia

ΕΙΣΟΔΟΣ
ENTRANCE

Αρκούδι
Arkoudi

Γλύφα
Glyfa

Γαστούνη
Gastouni

ΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟ
TO PYRGOS
Παραλία Βαρθολομιού
Paralia Vartholomiou

Λευκό
Lefko
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