
 

 

 

ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΣΣΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΝΝΣΣΤΤΠΠΟΟ  

  
 
ΕΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ : 2002 
 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  : 5 Αςτζρων Ρολυτελείασ, μζλοσ “The Great Hotels of The World” 
 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ  : Ροςειδϊνοσ 48, 203 00 Λουτράκι 
 
ΣΗΛΕΦΩΝΟ  : +30 27440 60300 (τθλ. κζντρο)  
 
ΚΡΑΣΗΕΙ  : +30 27440 60333 
 
TELEFAX  : +30 27440 60400 
 
E-MAIL   : reservations@clubhotelloutraki.gr 
 

Βρείτε μασ και ςτο : http://www.clubhotelloutraki.gr         
          

 
 

ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ  ΠΠΩΩΛΛΗΗΕΕΩΩΝΝ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ  
 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ  : Βουκουρεςτίου 11, 5οσ ‘Προφοσ, 106 71 Ακινα 
 
TΗΛΕΦΩΝΟ  : +30 210 3625715 
 
TELEFAX  : +30 210 3613717 
 
E-MAIL                           :            sales@chlsa.gr 
 
INTERNET  : www.clubhotelloutraki.gr 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ: κ. Σμοφελ ‘Εφρον 
 
ΔΙΕΤ/ΣΗ ΞΕΝ/ΧΕΙΟΤ : κ. Μίχαελ ‘Αλπερν 
 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΕΤ/ΣΗ: κ. Θανάςθσ Τςατςοφλθσ 
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ΣΣΟΟΠΠΟΟΘΘΕΕΙΙΑΑ  

Στο Club Hotel Casino Loutraki, ζνασ ολόκλθροσ κόςμοσ αναψυχισ, διαςκζδαςθσ, αλλά και ξεκοφραςθσ ςασ 
περιμζνουν, ςε απόςταςθ αναπνοισ από τθν Ακινα.  Υψθλι ποιότθτα υπθρεςιϊν και πολλζσ επιλογζσ για κάκε 
ςτιγμι και για κάκε προτίμθςθ, δθμιουργοφν τον ιδανικό προοριςμό για απολαυςτικζσ αποδράςεισ από τθν 
κακθμερινότθτα.  
  

ΑΑΡΡΧΧΙΙΣΣΕΕΚΚΣΣΟΟΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΤΤΦΦΟΟ  
Σχεδιαςμζνο από τον διάςθμο αρχιτζκτονα Αλζξανδρο Τομπάηθ, παρουςιάηει μια ιδιαίτερθ αρχιτεκτονικι 
άποψθ ςε ςφγχρονο φφοσ, που όμωσ βρίςκεται ςε απόλυτθ αρμονία με το φυςικό περιβάλλον. Θ αίςκθςθ τθσ 
πολυτζλειασ και τθσ κομψότθτασ κυριαρχεί ςε όλουσ τουσ εςωτερικοφσ του χϊρουσ, με ζπιπλα και διακόςμθςθ 
που φζρουν τθν υπογραφι κορυφαίων ςχεδιαςτϊν, όπωσ ο «Le Corbusier» και ο «Philip Starck». 

  

ΦΦΙΙΛΛΟΟΞΞΕΕΝΝΙΙΑΑ  &&  ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΕΕ  
  

ΣΣΑΑ  ΔΔΩΩΜΜΑΑΣΣΙΙΑΑ  
 
ΑΡΙΘΜΟ ΔΩΜΑΣΙΩΝ   : 255 πολυτελζςτατα δωμάτια και 20 ςουίτεσ 
 
EXECUTIVE ΔΩΜΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΑ ΒΟΤΝΟ   :             138 υπερμοντζρνα δωμάτια με υπζροχθ κζα ςτα Γεράνια Πρθ 
 
DELUXE ΔΩΜΑΣΙΑ ΘΕΑ ΘΑΛΑΑ            :             117 υπερμοντζρνα δωμάτια με μπαλκόνια που ατενίηουν τον 

         Κορινκιακό Κόλπο 
 

ΟΟΙΙ  ΟΟΤΤΙΙΣΣΕΕ  
 
2 IMPERIAL  ΟΤΙΣΕ      :             Το όνομά τουσ υποδεικνφει το είδοσ τουσ. Υπερπολυτελείασ διϊροφεσ ςουίτεσ 

με ιδιωτικι πιςίνα και πρόςβαςθ ςτθν παραλία. Δφο ξεχωριςτζσ 
κρεβατοκάμαρεσ,  τραπεηαρία και χϊροι ιδιαίτερθσ πολυτζλειασ για εκείνουσ 
που ξζρουν να εκτιμοφν τισ απολαφςεισ με μοναδικό τρόπο και ικανοποιοφνται 
μόνο με το καλφτερο. 

 
5 ΘΕΜΑΣΙΚΕ  ΟΤΙΣΕ  :             Κάκε ςουίτα διακοςμθμζνθ με το δικό τθσ ξεχωριςτό φφοσ και ςτυλ. Υπόδειγμα 

               ςχεδιαςμοφ και πολυτζλειασ. Θ διάκεςθ τθσ κάκε ςτιγμισ είναι διαφορετικι και  
               χρειάηεται να φιλοξενείται ςε αντίςτοιχθ  ατμόςφαιρα. Θεματικζσ ςουίτεσ από 
               άλλουσ τόπουσ και άλλεσ εποχζσ, προςφζρουν εμπειρίεσ και αναμνιςεισ που 
               δεν κα ςασ αποχωριςτοφν ποτζ. 

 
5 ROYAL ΟΤΙΣΕ           :              Θ πολυτελισ διαρρφκμιςθ και διακόςμθςθ τουσ περιλαμβάνει ξεχωριςτό  

κακιςτικό με τθν τθλεόραςι του, 2 mini bars,  2 μπάνια και γωνιακζσ βεράντεσ 
με το δικό τουσ υπαίκριο Jacuzzi και μαγευτικι κζα ςτον Κορινκιακό Κόλπο. 

 
5 GOLDEN SUNSET ΟΤΙΣΕ :     Θ πολυτζλεια διάχυτθ και ςε αυτζσ τισ ςουίτεσ με 2 βεράντεσ, 2 μπάνια, mini bar  

              και ξεχωριςτό δωμάτιο/ ςαλόνι με επιπλζον τραπζηι και καρζκλεσ για  
              επαγγελματικζσ ςυναντιςεισ. 

 
3 JUNIOR ΟΤΙΣΕ         :              Μεγαλφτερεσ ςε μζγεκοσ ςουίτεσ με ξεχωριςτό χολ, πλιρωσ εξοπλιςμζνεσ για   

              ςυναντιςεισ ζωσ  και 6 ατόμων. 
 

Ε   ΟΛΕ    ΣΙ   ΟΤΙΣΕ   ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΑΙ   ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕ 

 



 

 
  

 

CCLLUUBB  VVIIPP  ΟΟΡΡΟΟΦΦΟΟ  
 

Στον 5ο όροφο του Ξενοδοχείου λειτουργεί το CLUB VIP. Ζνασ διακεκριμζνοσ όροφοσ 67 δωματίων και ςουιτϊν 
όπου οι πελάτεσ μποροφν να απολαφςουν ειδικζσ ανζςεισ και μοναδικζσ υπθρεςίεσ. Ιδιαίτεροσ εςωτερικόσ 
χϊροσ όπου ςερβίρεται Ευρωπαϊκό πρωινό και ελαφριά εδζςματα όλθ τθν θμζρα, με κζα τθ κάλαςςα, τουσ 
κιπουσ και τισ πιςίνεσ του ξενοδοχείου.   
**Ο CLUB VIP Όροφοσ λειτουργεί για ςυγκεκριμζνεσ χρονικζσ περιόδουσ.  
 
Υπθρεςία BUTLER, μοναδικι ςτθν Ελλάδα, προςφζρεται ςτουσ πιο εκλεκτοφσ μασ πελάτεσ για μία αξζχαςτθ 
διαμονι γεμάτθ άνεςθ. 
 

ΣΣΑΑ  ΔΔΩΩΜΜΑΑΣΣΙΙΑΑ  ......  ΑΑΝΝΕΕΕΕΙΙ  &&  ΛΛΕΕΙΙΣΣΟΟΤΤΡΡΓΓΙΙΕΕ  
  
Πλα τα δωμάτια ζχουν κλιματιςμό, τθλεόραςθ plasma με δορυφορικά κανάλια και διεπιλογικό ςφςτθμα 
πλθροφοριϊν όπωσ εμφάνιςθ του λογαριαςμοφ  ςτθν οκόνθ, μθνφματα κακϊσ και Pay TV. Επίςθσ, υπάρχουν 
δωμάτια για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, για μθ καπνίηοντεσ και επικοινωνοφντα διαμζςου εςωτερικισ πόρτασ. 
 

 Απευκείασ τθλεφωνικι γραμμι και τθλεφωνθτισ    Oλα τα δωμάτια 
 Σφνδεςθ Hi-Speed Internet μζςω καλωδίου    Πλα τα δωμάτια 
 Αςφρματθ ςφνδεςθ Hi-Speed Internet     Πλα τα δωμάτια & το Lobby   
 Δορυφορικι τθλεόραςθ και ραδιόφωνο με θχεία και ςτα μπάνια  Πλα τα δωμάτια 
 Mini bar         Πλα τα δωμάτια 
 Χρθματοκιβϊτιο        Πλα τα δωμάτια 
 Υποαλλεργικά μαξιλάρια για ενιλικεσ και παιδιά    ‘Πλα τα δωμάτια 
 Μαξιλάρια από ποφπουλα χινασ κατόπιν ηιτθςθσ    Πλα τα δωμάτια 
 Ραιδικό κρεβατάκι (δωρεάν)      Πλα τα δωμάτια 
 Ραντόφλεσ        Πλα τα δωμάτια 
 Μπουρνοφηι.        Πλα τα δωμάτια 
 Στεγνωτιρασ μαλλιϊν       Πλα τα δωμάτια 
 Καλλυντικά        Πλα τα δωμάτια 
 Σετ ραψίματοσ και γυαλιςτικό παπουτςιϊν    Πλα τα δωμάτια 
 Τθλζφωνο ςτο μπάνιο       Πλα τα δωμάτια 
 Μπάνιο με Jacuzzi και ξεχωριςτό ντουσ     Θζα κάλαςςα δωμάτια 
 Ρολυτελισ ξφλινθ επζνδυςθ και διακόςμθςθ    Θζα κάλαςςα δωμάτια 
 Σαλόνι με τραπεηάκι  και καναπζ      Θζα κάλαςςα δωμάτια 
 Μπαλκόνι με τραπζηι και δφο καρζκλεσ     Θζα κάλαςςα δωμάτια 
 Συςκευι telefax        Μόνο ςε ςουίτεσ 

 
 
 

To ξενοδοχείο χρηςιμοποιεί οικολογικά και αντιβακτηριδιακά απορρυπαντικά 
 

  

  

  

  

  



 

 
  

ΟΟΙΙ  ΤΤΠΠΗΗΡΡΕΕΙΙΕΕ  ΜΜΑΑ  

  
 ΠΛΤΝΣΗΡΙΟ, ΣΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΜΑ ΚΑΙ ΙΔΕΡΩΜΑ, από Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι, από 08:00 ζωσ 17:00 

με δυνατότθτα παράδοςθσ τθν ίδια θμζρα. 
 
 ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΩΜΑΣΙΩΝ : Πλο το 24ωρο. 

 
 ΤΠΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΣΑΘΜΕΤΗ για 910 αυτοκίνθτα, παρζχεται χωρίσ χρζωςθ και με απευκείασ 

πρόςβαςθ ςτουσ χϊρουσ υποδοχισ του Ξενοδοχείου και το Καηίνου. 
 
 Θ οργανωμζνη ΠΑΡΑΛΙΑ με ξαπλϊςτρεσ, ομπρζλεσ με service ποτϊν, snacks και καλάςςια ςπορ (τουσ 

καλοκαιρινοφσ μινεσ).  
 
 Οι ΚΗΠΟΙ, ζνα ειδυλλιακό, πολφχρωμο περιβάλλον γφρω από το ξενοδοχείο.  

Αιωνόβιοι φοίνικεσ, εςπεριδοειδι και ελιζσ, δροςίηουν τουσ κιπουσ με τθ ςκιά τουσ. Ρολλζσ μάλιςτα 
από τισ ελιζσ ζχουν θλικία μεγαλφτερθ των 1000 ετϊν.  Τα δζντρα ςε ςυνδυαςμό με τα 60.000 εποχικά 
λουλοφδια και φυτά που φυτεφονται δφο φορζσ το χρόνο, ςυνκζτουν μια πραγματικι φυςικι όαςθ. 

 
 Οι ΠΙΙΝΕ για ενιλικεσ και παιδιά, τα ςιντριβάνια, οι υδάτινοι πίδακεσ, τα τεχνθτά ρυάκια κακϊσ επίςθσ 

και ζνα υπαίκριο Jacuzzi εκφράηουν τθν αγάπθ για το νερό, που είναι και θ πθγι τθσ ηωισ. 
 
 ΟΑΙ - Απελευκερϊςτε τισ αιςκιςεισ ςασ ςτο Oasis Body & Soul Experience του Club Hotel Casino 

Loutraki. Απολαφςτε μια αναηωογονθτικι βουτιά ςτθν εςωτερικι πιςίνα, χαλαρϊςτε ςτθ sauna ι ςτο 
hammam, κακίςτε αναπαυτικά ςε ζνα από τα jacuzzis μασ και διϊξτε μακριά τθν ζνταςθ τθσ θμζρασ. 
Αφεκείτε ςτισ εξωτικζσ μυρωδιζσ ενόσ χαλαρωτικοφ μαςάη. Χαρίςτε ςτον εαυτό ςασ μια μοναδικι 
περιποίθςθ προςϊπου ι ςϊματοσ και νοιϊςτε μία ςπάνια εμπειρία ομορφιάσ, ευεξίασ και ιςορροπίασ. 
Επιςκεφτείτε το Studio Μακιγιάη και Ρεριποίθςθσ Νυχιϊν. Ηθτιςτε να δείτε τον κατάλογο 
προςφερόμενων υπθρεςιϊν.  

 
 Ο χϊροσ WWW.COM δίπλα ςτθν Υποδοχι, ζχει διαμορφωκεί κατάλλθλα για να προςφζρει ςτουσ 

πελάτεσ γριγορθ πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο και, ζλεγχο του προςωπικοφ τουσ  e-mail όποτε επικυμοφν με 
μία ςυμβολικι χρζωςθ. H χριςθ του Internet Corner είναι αυςτθρά για ενιλικεσ. 
 

 Δωρεάν αςφρματο ίντερνετ (wi-fi) διατίκεται ςε όλα τα δωμάτια και τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ του 
ξενοδοχείου.  
 

 Το LOUTRAKI PIRATES CLUB, ζνασ χϊροσ με τθ μορφι πειρατικοφ καραβιοφ, προςφζρει ςτουσ νζουσ 
φίλουσ μασ τθν αίςκθςθ τθσ περιπζτειασ ςυνδυαςμζνθ με τθν τελευταία λζξθ τθσ τεχνολογίασ 
θλεκτρονικά παιχνίδια. Ο χϊροσ είναι κατάλλθλα διαμορφωμζνοσ και διακοςμθμζνοσ  για τθν 
ψυχαγωγία των παιδιϊν των πελατϊν, θλικίασ από 4 ζωσ 12 ετϊν. Διακζτει εκπαιδευμζνο προςωπικό 
για τθ φφλαξθ και απαςχόλθςι τουσ με δραςτθριότθτεσ όπωσ ηωγραφικι, χειροτεχνία, ακλιματα, 
εκπαιδευτικά παιχνίδια κακϊσ και παιχνίδια ςτθν εςωτερικι & εξωτερικι πιςίνα.  
**Ειδικά προγράμματα για μεγαλφτερα παιδιά διαμορφϊνονται κατά τθν περίοδο του καλοκαιριοφ. 

 
 Στο χϊρο του Club Hotel Casino Loutraki κα βρείτε το κομμωτήριο «Tsili & Tsili Beauty & Hair»,  με 

ζμπειρουσ stylists και αιςκθτικοφσ, που φροντίηουν διαρκϊσ για τθν εμφάνιςι ςασ, με επιλεγμζνα 
ποιοτικά προϊόντα. 
 
 

 

http://www.com/


 

 
 
 Στο LUCK SHOP κα βρείτε θμεριςιο ελλθνικό και ξζνο τφπο, περιοδικά, τςιγάρα και είδθ καπνιςτοφ, 

αλλά και μια ποικιλία από καλαίςκθτα αναμνθςτικά και χρθςτικά αντικείμενα. 
 
 THE NORTH BOULEVARD - Eκκεςιακοί χϊροι με διαφορετικά κζματα, τουριςτικά είδθ, λουλοφδια, 

κοςμιματα και αξεςουάρ και καταςτιματα με ανδρικά και γυναικεία ενδφματα και αξεςουάρ. 

 

  
ΜΜΠΠΑΑΡΡ  &&  ΕΕΣΣΙΙΑΑΣΣΟΟΡΡΙΙΑΑ    

 
Το CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI διακζτει 3 υπζροχα Εςτιατόρια και 6 Bars, τα οποία καλφπτουν τισ 
γαςτριμαργικζσ επικυμίεσ των πελατϊν του.  
 
Το BLACK & GOLD LOUNGE βρίςκεται ςτο ιςόγειο του Ξενοδοχείου και προςφζρει καφζ, ποτά, ελαφρφ γεφμα 
και γευςτικότατα επιδόρπια ςτουσ μοντζρνα διακοςμθμζνουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ, κακϊσ και ςτουσ κιπουσ. 
 
To SUSHIRO SUSHI BAR, ζνα Γιαπωνζηικου ςτυλ μπαρ, όπου προςφζρονται ποικιλίεσ Sushi και άλλεσ 
Γιαπωνζηικεσ ςπεςιαλιτζ. 
 
To ADMIRAL BAR, το οποίο βρίςκεται δίπλα ςτο εςτιατόριο Oceanos, ςασ δίνει τθν ευκαιρία να απολαφςετε τθν 
απζραντθ κζα και τθ δροςερι αφρα τθσ κάλαςςασ. Ατμόςφαιρα διακοπϊν, κοςμοπολίτικθ διάκεςθ κάτω από τα 
αςτζρια, πλιρωσ ενθμερωμζνο μπαρ και ξεχωριςτζσ μουςικζσ επιλογζσ, ςυνκζτουν το ιδανικό περιβάλλον.  
**To Admiral Bar λειτουργεί ςε ςυγκεκριμζνεσ χρονικζσ περιόδουσ.  

Το POOL BAR, λειτουργεί τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ και προςφζρει φρζςκουσ χυμοφσ, παγωτά και snacks. 

Το CLUB CAFÉ βρίςκεται δίπλα ςτο DEEP BLUE. Απολαφςτε αρωματικοφσ καφζδεσ, φρζςκουσ χυμοφσ, ςνακσ, 
γλυκά και μία ποικιλία από ποτά, ςε ζνα χϊρο που χαρακτθρίηεται από διαρκι κίνθςθ και ξεχωριςτό φφοσ 
διακόςμθςθσ.  
 
Το ESPRESSO BAR ακριβϊσ πριν τθν είςοδο του Casino προςφζρει τονωτικό καφζ με άρωμα Ιταλίασ, 
ςυνοδευόμενο από γλυκά και μια ποικιλία από ποτά, ςε ζνα χϊρο που χαρακτθρίηεται από διαρκι κίνθςθ και 
ξεχωριςτό φφοσ διακόςμθςθσ.  
 
Το δθμοφιλζσ Εςτιατόριο DEEP BLUE ςτο ιςόγειο του Ξενοδοχείου, με μοναδικι κζα ςτουσ υπζροχουσ κιπουσ, 
προςφζρει πρωινό, γεφμα και δείπνο ςε μπουφζ από τθ Διεκνι Κουηίνα.  
**To Deep Blue λειτουργεί ςε ςυγκεκριμζνεσ χρονικζσ περιόδουσ για μεςημεριανό γεφμα.  
 Χωρητικότητα:  120 άτομα. 
 
Θ βεράντα του DEEP BLUE παραπζμπει ςε κατάςτρωμα πλοίου με κζα τισ πιςίνεσ, τα ςιντριβάνια, τουσ 
υδάτινουσ πίδακεσ και τουσ κιπουσ. Ρροςφζρει ποτά, ελαφρά γεφματα, μπουφζ πρωινό, γεφμα και δείπνο ςε 
φυςικό περιβάλλον.  
**Η βεράντα του Deep Blue λειτουργεί τουσ καλοκαιρινοφσ μήνεσ 
 
Το Εςτιατόριο ΩKEANO ςτον θμιϊροφο του Ξενοδοχείου, προςφζρει γευςτικά καλαςςινά πιάτα και sushi, με 
κζα τον Κορινκιακό Κόλπο και ζνα μαγευτικό Χρυςό Θλιοβαςίλεμα. 
Χωρητικότητα :  Ζωσ 120 άτομα εντόσ,  με πλιρεσ κλιματιςμό και επιπλζον 40 άτομα ςτθν βεράντα τουσ 
καλοκαιρινοφσ μινεσ.  
 



 

 
  

ΣΣΟΟ  ΤΤΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΚΚΕΕΝΝΣΣΡΡΟΟ  

 
Το Ξενοδοχείο  Club Hotel Casino Loutraki με υπερθφάνεια παρουςιάηει το Συνεδριακό Κζντρο πολλαπλϊν 
χριςεων και υψθλϊν προδιαγραφϊν. 
 
Ζνασ ενιαίοσ χϊροσ εννιακοςίων τετραγωνικϊν μζτρων με δυνατότθτα διαχωριςμοφ και με τθν τελευταία λζξθ 
τθσ τεχνολογίασ ςε οπτικοακουςτικό εξοπλιςμό. Επιμελισ και προςεκτικόσ ςχεδιαςμόσ που ικανοποιεί πλιρωσ 
τισ ανάγκεσ ακόμα και του πιο απαιτθτικοφ διοργανωτι ςυνεδρίων. Συνζδρια, Σεμινάρια, Επιχειρθςιακά 
Γεφματα, Εκκζςεισ και Επιδείξεισ Μόδασ, Δεξιϊςεισ, Χοροί, Κοινωνικζσ Εκδθλϊςεισ, όλα οργανϊνονται από το 
ζμπειρο προςωπικό του τμιματοσ Δεξιϊςεων, το οποίο και εξαςφαλίηει τθν επιτυχία οποιαςδιποτε εκδιλωςθσ. 
 

ΧΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΕ ΑΙΘΟΤΩΝ  
 
 

ΑΙΘΟΤΑ ΔΙΑΣΑΕΙ M2 
ΤΨΟ 

ΟΡΟΦΗ 
ΘΕΑΣΡΙΚΗ 
ΔΙΑΣΑΞΗ 

ΧΟΛΙΚΗ 
ΔΙΑΣΑΞΗ 

 

U-SHAPE 
BANQUET 
ΔΙΑΣΑΞΗ 

ΚΟΚΣΑΙΛ 

CONVENTION /                                  
MULTIPURPOSE HALL                                                            

ΑΙΘΟΥΣΕΣ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 
 900 

2.50m - 
4.30m 

800 450  650 1000 

ΓΕΑΝΙ 
7.50m X 
13.85m 

103 4.30m 80 50 35 70 150 

ΤΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 
12.60m X 
21.50m 

271 5.30m 220 110 60 200 380 

ΤΟΥΛΙΡΑ 13m X 21.60m 276 5.30m 260 120 60 220 400 

ΓΙΑΣΕΜΙ 
16.50m X 

8.25m 
143 4.30m 100 60 35 80 160 

ΚIΝΟΣ 16m X 6.80m 107 2.50m 80 50 20 70 130 

ΓΑΥΦΑΛΛΙΑ I 4 m X 6,50m 26 2 m 20 16 16 -- 20 

ΓΑΥΦΑΛΛΙΑ II 4 m X 7,50m 26 2 m 25 20 20 -- 25 

OUTDOOR SWIMMING POOL       550 900 

INDOOR SWIMMING POOL       100 150 

OCEANOS RESTAURANT       120 200 

OCEANOS TERRACE       80 120 

DEEP BLUE RESTAURANT       120 350 

DEEP BLUE DECK       200 380 

AQUARIUS RESTAURANT       80  

 
 
 

  



 

 
  

  

ΣΣΟΟ  ΚΚΑΑΖΖΙΙΝΝΟΟ  

 
Σε απόςταςθ αναπνοισ από το Club Hotel Loutraki, βρίςκεται ζνα από τα πολυτελζςτερα Καηίνο τθσ Ευρϊπθσ. Οι 
άρτια εξοπλιςμζνεσ αίκουςζσ, κάκε βράδυ προςφζρουν τθν μοναδικι εμπειρία πρόκλθςθσ τθσ τφχθσ ςε 
επαγγελματίεσ και αρχάριουσ παίκτεσ.  
86 τραπζηια Αμερικάνικθσ ουλζτασ, Black Jack, Ηαριϊν, Poker, Mini Punto Banco και Caribbean Stud κακϊσ και 
888 μθχανιματα κερμάτων προςφζρουν διαςκζδαςθ και ςυγκίνθςθ ςτουσ φίλουσ των Καηίνο και τα ποτά 
δωρεάν. 
 
Το Καηίνο λειτουργεί 364 θμζρεσ το χρόνο και όλο το 24ωρο. Εξαιρείται θ αργία τθσ Μεγάλθσ Ραραςκευισ. 
 
To Καηίνο διακζτει χϊρο VIP με ξεχωριςτι διακριτικι είςοδο, κλαςςικι Ευρωπαϊκι διακόςμθςθ και άψογθ 
εξυπθρζτθςθ, ςε μία ιδανικι ατμόςφαιρα για τον απαιτθτικό επαγγελματία παίκτθ.  
 
Το Εςτιατόριο Neptune προςφζρει γεφμα και δείπνο ςε πλοφςιο μπουφζ με Ελλθνικά και Διεκνι εδζςματα. 
 
Το κεντρικό μπαρ του καηίνο προςφζρει όλο το 24ωρο αρωματικοφσ καφζδεσ, φρζςκουσ χυμοφσ, ςνακσ, και μία 
ποικιλία από ποτά. 
 
ΧΩΡΟ ΣΑΘΜΕΤΗ : Δωρεάν όλο το 24ωρο. 
 
ΕΙΟΔΟ  : Δευτζρα – Ραραςκευι € 10 επί του παρόντοσ  
    Σάββατο & Κυριακι € 15 επί του παρόντοσ  
 
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ  : Άνω των 21 ετϊν. Απαιτείται ταυτότθτα ι διαβατιριο. 
 
ΕΝΔΤΗ  : Απαγορεφονται τα κοντά παντελόνια και τα  ανοιχτά παποφτςια. 

 
 

Η Θεά Σφχη είναι εκλεκτική αλλά όταν χαμογελάςει ...! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ επιςκεφθείτε μασ ςτην ιςτοςελίδα 
www.clubhotelloutraki.gr 

http://www.clubhotelloutraki.gr/

