


Kαλώς ήρθατε στο Λουτράκι!Kαλώς ήρθατε στο Λουτράκι!

Welcome to Loutraki!Welcome to Loutraki!

Μια πανέµορφη, κοσµοπολίτικη πόλη που είναι περήφανη για τον αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο 

της και φυσικά για το κορυφαίο casino resort της Ευρώπης. Ένα µοναδικής αρχιτεκτονικής στολίδι,

που δεσπόζει στην πανέµορφη παραλία της.

 

Το Club Hotel Casino Loutraki είναι κάτι παραπάνω από ένα πολυτελές casino resort. Είναι µια 

ανεξάντλητη πηγή διασκέδασης, χαλάρωσης, παιχνιδιού και πολύτιµων εµπειριών. Ένας προορισµός που 

συνδυάζει τα πάντα και τα προσφέρει απλόχερα σε κάθε επισκέπτη του, µε σεβασµό, επαγγελµατισµό και 

εξυπηρέτηση 5 αστέρων.

A beautiful, cosmopolitan city that is proud of its archaeological and cultural richness and of Europe’s 

premier casino resort. A unique architectural jewel, which overlooks the beautiful beach. 

Club Hotel Casino Loutraki is much more than a luxury casino resort. It is an inexhaustible source of 

entertainment, relaxation, gaming and valuable experiences. A destination that combines everything and 

offers it generously to all visitors, with respect, professionalism and 5 stars services.



ΑΘΗΝΑΑΘΗΝΑ

ΣΟΥΝΙΟΣΟΥΝΙΟ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΣΕΠΙΔΑΥΡΟΣΜΥΚΗΝΕΣΜΥΚΗΝΕΣ

ΝΕΜΕΑΝΕΜΕΑ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΛΟΥΤΡΑΚΙ

ΚΟΡΙΝΘΟΣΚΟΡΙΝΘΟΣ

Λουτράκι. Ένας υπέροχος κόσµος πολυτέλειας και διασκέδασης.    Τόσο κοντά κι όµως τόσο µακριά από τα συνηθισµένα!

Loutraki. A magnificent world of luxury and entertainment.     So close in distance, so far away from the ordinary!



Reception

Καλώς ήρθατε         σε έναν υπέροχο κόσµο πολύτιµων εµπειριών!

Welcome to the wonderful world of                 valuable experiences!



Deluxe Sea View

Golden Suite
Executive Mountain View

Club VIP Floor

Βουνό ή θάλασσα;      Όποια κι αν είναι η θέα, η άνεση είναι δεδοµένη.

Mountain or sea view?      Whatever the view, leisure is mandatory.



Paris Suite

Golden SuiteVenice Suite

Modern Suite

Golden Suite

Black & White Suite

Ζήστε την εµπειρία του µοναδικού στιλ και της βασιλικής        περιποίησης. Κάθε σουίτα και ένα υπέροχο σκηνικό…
Live the experience of unique style and         royal treatment. Every suite is a stunning setting…



Imperial Mediterranean Suite

Golden Suite

Provence Suite

Imperial Exotic Suite

Άνεση, πολυτέλεια, ανεξαρτησία.     Ένα όνειρο που θες να ζήσεις ξανά και ξανά.

Leisure, luxury, freedom. A dream you want to live in          again and again.



Gala Dinner

Multipurpose Centre

Άψογη διοργάνωση. Υπερσύγχρονος εξοπλισµός.      Εγγύηση επιτυχίας για κάθε µικρή ή µεγάλη εκδήλωση.

Perfect organization. State of the art equipment.      The key to success for any event, large or small scale.



Oceanos

Sushiro

Deep Blue

Aquarius

Ταξιδέψτε σε έναν κόσµο γευστικών περιπλανήσεων     από τη Μεσόγειο µέχρι τη µακρινή Ανατολή!

Embark on a journey of gourmet discoveries      from the Mediterranean Sea to the Far East!



Black & Gold Lounge

 Club Cafe

Black & Gold Lounge

Pool Bar

Beach Bar

Admiral Bar

/

Χαλάρωση ή ξεφάντωµα;      Επιλέξτε διάθεση, επιλέξτε παρέα, επιλέξτε σκηνικό…

Party or relaxation? Pick your mood, pick your company,      pick the setting…



Βρίσκεστε στο κορυφαίο casino της Ευρώπης. Απολαύστε το!
You are at Europe’s premier casino. Enjoy!



“Oasis” Body & Soul Experience

Αφεθείτε σε µια όαση χαλάρωσης      και αναζωογόνησης.

Indulge yourself  in an oasis of relaxation and rejuvenation. 



Δίπλα στο κύµα. Πάνω στην άµµο.       Αφήστε το βλέµµα σας να χορτάσει το απέραντο γαλάζιο…
By the beach. On the sand.       Gaze into the big blue…



Shopping Area

Fitness Club

Hair SalonWater Sports

Pirates Club

Provance Suite

Ένας ολόκληρος          κόσµος διασκέδασης στις υπηρεσίες σας!

A whole world of entertainment at your service!



Isthmos

Mycenae

NemeaAncient Corinth

Epidaurus

Olympia

Αρχαιολογικά µνηµεία. Υπέροχα µοναστήρια.      Η φύση σε όλο της το µεγαλείο. Εξερευνήστε την!

Archaeological monuments. Exquisite monasteries.        Nature in all its glory. Yours to explore!

Acropolis



ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα και το διεθνές αεροδρόµιο Ελ.Βενιζέλος, χτισµένο 
πάνω στην οµορφότερη και µεγαλύτερη παραλία του Λουτρακίου, του γνωστού από την 
αρχαιότητα θέρετρου ιαµατικών λουτρών, σας υποδέχεται το Club Hotel Casino Loutraki. 
Η κοµβική θέση του συγκροτήµατος, αποτελεί ασύγκριτο πλεονέκτηµα µιας ζωντανής 
περιπλάνησης στα µονοπάτια των σηµαντικότερων αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων της 
Ελλάδας: Επίδαυρο, Μυκήνες, Ολυµπία, Αρχαία Κόρινθος, Αρχαία Νεµέα, Ίσθµια και 
Ηραίο Βουλιαγµένης. Επιπλέον, το Casino Resort Loutraki, αποτελεί αφετηρία για τη 
γνωριµία του επισκέπτη µε  τη λατρευτική παράδοση του Νοµού Κορινθίας που µαρτυρούν 
Εκκλησιές και Μονές που χτίστηκαν τη Βυζαντινή περίοδο αλλά και το Βήµα του Απόστολου 
Παύλου στην Αρχαία Κόρινθο. 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

Σχεδιασµένο από τον φηµισµένο αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Τοµπάζη, έχει ξεχωριστό 
αρχιτεκτονικό ύφος που ενσωµατώνεται αρµονικά στο φυσικό περιβάλλον. Στις 
υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του συγκροτήµατος κυριαρχούν η πολυτέλεια και η 
κοµψότητα, ενώ την υψηλή αισθητική σε έπιπλα και αντικείµενα, υπογράφουν οι διάσηµοι 
designers, Le Corbusier και Philippe Starck.
Ειδικά σχεδιασµένο για ελεύθερη πρόσβαση και διαµονή ατόµων µε αναπηρίες.

ΔΙΑΜΟΝΗ

137 πλήρως εξοπλισµένα δωµάτια µε θέα στα επιβλητικά Γεράνια Όρη.
117 άνετα και ευρύχωρα δωµάτια µε θέα στο γαλάζιο του Κορινθιακού Κόλπου. 
2 Imperial σουίτες: Δύο υπνοδωµάτια, VIP υπηρεσίες και µεγαλοπρέπεια  σε διώροφη 
διαρρύθµιση. Διαθέτουν ιδιωτική πισίνα και άµεση πρόσβαση στην παραλία.
5 Royal σουίτες: Με ξεχωριστό καθιστικό, 2 µπάνια, µε γωνιακές  βεράντες µε θέα στη 
θάλασσα αλλά και µε εξωτερικό Jacuzzi. 
5 Golden σουίτες: Υπερσύγχρονος εξοπλισµός  και ανεξάρτητο σαλόνι µε τραπέζι 
συνεδριάσεων. 
3 Juniors σουίτες: Φωτεινοί και λειτουργικοί χώροι µε ανεξάρτητο χολ και δυνατότητα 
φιλοξενίας επαγγελµατικών συναντήσεων ως και 8 ατόµων.  
5 Theme σουίτες: Με τη διακόσµηση να σκηνογραφεί µικρογραφίες από άλλους τόπους, οι 
πολυτελείς Theme suites εγγυώνται ανεπανάληπτες εµπειρίες και αναµνήσεις. 
Τα 67 δωµάτια και σουίτες του διακεκριµένου 5ου ορόφου εξασφαλίζουν διακριτική 
διαµονή και extra παροχές.
 
ΓΕΥΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 4 εστιατόρια

Deep Blue: Για πρωινό, γεύµα ή δείπνο που αποκαλύπτει ανεπανάληπτες γευστικές 
περιπλανήσεις στην Ελληνική και Διεθνή Κουζίνα.
Aquarius: Γεύσεις από Ιταλία και gourmet επιλογές, συνοδευµένες από µια µεγάλη ποικιλία 
κρασιών από το κελάρι του.
Oceanos: Ολόφρεσκο ψάρι, θαλασσινά αλλά και sushi, στο deck του εστιατορίου Oceanos 
µε θέα το χρυσό ηλιοβασίλεµα στον Κορινθιακό Κόλπο. 
Sushiro Bar, Asian Food & Sushi: Άρωµα, χρώµα και γεύσεις  Άπω Ανατολής κάθε βράδυ 
και Κυριακή µεσηµέρι.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 5 καφέ και µπαρ 

Black & Gold Lounge: Απολαύστε τον καφέ, το ποτό σας, ελαφρύ γεύµα και γευστικότατα 
επιδόρπια που προσφέρει στους µοντέρνα διακοσµηµένους εσωτερικούς χώρους, ή στους 
κήπους. 
Admiral Bar: Για χαλαρές στιγµές διασκέδασης επιλέξτε τη θαλάσσια αύρα στο πολυτελές 
κατάστρωµά του, µε θέα στον Κορινθιακό Κόλπο. 
Beach Bar: Για κεφάτη διάθεση όλη την ηµέρα δίπλα στο κύµα µε µουσική, δροσερά ποτά 
και σνακ. 
Club Café 24 hours: Φιλόξενο meeting place που λειτουργεί όλο το 24ωρο. 
Προσφέρονται αρωµατικοί καφέδες, σνακ, γλυκά και ποτά σε ένα ξεχωριστό χώρο µε 
διακριτό ύφος διακόσµησης.
Pool Bar: Όαση δροσιάς µε φρέσκους χυµούς, παγωτά και σνακ δίπλα στις πισίνες και 
στους κήπους του ξενοδοχείου. 
 
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Το ευέλικτο 1000 τµ. Multipurpose Center εξοπλισµένο µε υπερσύγχρονα 
οπτικοακουστικά µέσα, φιλοξενεί συνέδρια από 20-1.500 συµµετέχοντες. Στις πέντε κύριες 
αίθουσές του, Geranium, Rosa, Tulip,  Jasmine και Lilium, πραγµατοποιούνται συνέδρια σε 
θεατρική, σχολική,  banquet και κοκτέιλ διάταξη καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες και του 
πιο απαιτητικού συνεδρίου. Για ολιγάριθµες επαγγελµατικές συναντήσεις προτείνονται οι 
αίθουσες Carnation I και Carnation II. Επίσης οι χώροι Outdoor Swimming Pool,  
Oceanos  Restaurant,  Oceanos  Terrace, Deep Blue Deck και Aquarius Restaurant 
διατίθενται για επαγγελµατικές, κοινωνικές, fashion  και  καλλιτεχνικές  εκδηλώσεις.

Ευ Ζην µε OASIS BODY N’ SOUL EXPERIENCE 

Στο Club Hotel Casino Loutraki θα ανακαλύψετε µια µοναδική όαση αρµονίας και 
αναζωογόνησης για το σώµα και το πνεύµα.  Στους υψηλών προδιαγραφών χώρους του, 
σας περιµένει µια ολοκληρωµένη σειρά από υπηρεσίες που σας προσφέρουν την απόλυτη 
αίσθηση χαλάρωσης και ευεξίας, ένα πλήρως εξοπλισµένο Fitness Club και το Nail Salon 
µε ειδικευµένες περιποιήσεις µανικιούρ, πεντικιούρ και µακιγιάζ. Οι εσωτερικές 
θερµαινόµενες πισίνες του OASIS Wellness Centre, µε τις καµάρες και τα ψηφιδωτά στους 
τόνους του µπλε, τα ατµοσφαιρικά κεριά και τη χαλαρωτική µουσική, σας προσφέρουν τη 
δυνατότητα ψυχικής απόδρασης και απόλαυσης της ασύγκριτης αίσθησης του φυσικού 
µεταλλικού νερού. 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ στο Casino Loutraki

Μέσα στις εγκαταστάσεις του resort βρίσκεται ένα από τα πολυτελέστερα Καζίνο της 
Ευρώπης. Στις αίθουσες του Club Hotel Casino Loutraki υπάρχουν 80 τραπέζια και 1000 
slot machines µε τα πιο σύγχρονα, συναρπαστικά παιχνίδια. Μια ξεχωριστή, άρτια 
εξοπλισµένη αίθουσα VIP, έχει δηµιουργηθεί για να ικανοποιήσει ακόµα και τους πιο 
απαιτητικούς επισκέπτες. Στην κεντρική αίθουσα του καζίνο λειτουργεί όλο το 24ωρο το 
Neptune Café - Restaurant, µε πλούσιο διεθνή µπουφέ, για γεύµα ή δείπνο και ζωντανή 
µουσική τις βραδινές ώρες.

EXCLUSIVE υπηρεσίες

Υψηλού επιπέδου 24ωρο room service, κλειστό parking 900 θέσεων, θαλάσσια σπορ, 
καταστήµατα, wi-fi access στους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου, ειδικός χώρος 
www.com και Loutraki Pirates Club για την ψυχαγωγία παιδιών ηλικίας 4 – 12 ετών.

LOCATION

Just a breath away from Athens and El. Venizelos International Airport, built on the largest 
and most stunning beach of Loutraki, an area renowned since ancient times for its natural 
spring spa waters, the Club Hotel Casino Loutraki welcomes you. 
Located within the crossroads of history our Casino Resort sets the stage for the chance 
to explore the most significant archaeological sites and monuments: Epidaurus, Mycenae, 
Olympia, Ancient Corinth, Ancient Nemea, Isthmia and Ireo Vouliagmenis. Embarking 
from Casino Resort Loutraki, our visitors follow Saint Paul’s trail in Ancient Corinth and 
become acquainted with the profuse religious tradition of Korinthia, manifested in the 
Churches and Monasteries built during the Byzantine Period.

ARCHITECTURE

Designed by the world renowned architect Alexandros Tombazis, the Resort has a unique 
architectural style that blends in harmoniously with the natural environment. Luxury and 
elegance are key features in the state-of-the-art resort facilities, while exquisite 
furnishings by famous designers Le Corbusier and Philippe Stark complement a truly 
remarkable setting.
Specially designed for disabled access.

ACCOMMODATION

137 fully equipped rooms overlooking the majestic Geranium Mountains.                             
117 fully equipped rooms overlooking the mesmerizing blue waters of the Corinthian Gulf.
2 Imperial suites: Two spacious plush bedrooms, deluxe bathrooms featuring luxurious 
VIP amenities. These 2-storey suites feature a private pool with direct access to the beach. 
5 Royal suites: Separate seating area, 2 bathrooms, verandas overlooking the sea and a 
private outdoor Jacuzzi.
5 Golden suites: State-of-the-art facilities and separate seating area with conference 
table.
3 Juniors suites: Bright and functional areas with separate foyer; capacity to host business 
meetings of up to 8 persons.
5 Theme suites: Superbly furnished, each in a different theme and style. The epitome in 
Design and Luxury, with different ambiences for every mood. Theme Suites from another 
place in time, provide an unforgettable experience and memories that you will cherish 
forever. 
The distinguished VIP 5th floor offers discretion and upgraded services.

CULINARY EXPERIENCES 4 Restaurants

Deep Blue: Superb buffet with Greek and international cuisine, limitless helpings and 
variety. Enjoy breakfast, lunch or dinner in a bright, comfortable and elegant environment. 
Aquarius: A taste of fine Italian dining and gourmet choices, with select wines from our 
well-stocked wine cellar. 
Oceanos: Fresh fish, seafood and sushi, on the decks of Oceanos overlooking the 
extraordinary golden sunset of the Corinthian Gulf.
Sushiro Bar Asian Food & Sushi: Far East feast served every night and Sunday 
afternoons.
 
ENTERTAINMENT 5 cafés and bars 

Black & Gold Lounge: Enjoy your coffee, drink, light lunch or tasty dessert in its modern 
indoor area, or the gardens.
Admiral Bar: For fun and relaxation visit its deluxe deck overlooking the Corinthian Gulf 
and enjoy the sea breeze. 
Beach Bar: Funky mood all day by the beach, with music, refreshing drinks and snacks. 
Club Café 24 hours: A friendly meeting place available around the clock. Choose from a 
wide selection of aromatic coffees, snacks, desserts and drinks in elegant surroundings. 
Pool Bar: An oasis next to the pools and the gardens of the Hotel, serving fresh juices, ice 
creams and snacks.
 
CONFERENCE & CONVENTIONS

The versatile 1000 square metre Multipurpose Center, fitted with state-of-the-art 
audiovisual equipment, can host conferences of 20 – 1.500 participants. Each of its five 
main rooms, Geranium, Rosa, Tulip, Jasmine and Lilium can accommodate theatre, 
school-type, banquet and cocktail set-ups, catering to the needs of even the most 
demanding conferences. Carnation Ι and Carnation II are ideal for small business 
meeting rooms, while the area of the Swimming Pool and the outdoor areas of Oceanos 
Restaurant, Oceanos Terrace, Deep Blue Deck and Aquarius Restaurant are available 
for business meetings, social gatherings, fashion and cultural events.

Well Being OASIS BODY N’ SOUL EXPERIENCE 

At Club Hotel Casino Loutraki you will discover a unique oasis of harmony and rejuvenation 
for your body and your mind. In our high-standard facilities, you can enjoy a full set of 
quality services, especially designed to offer you the perfect feeling of relaxation and 
wellness, a fully equipped Fitness Club and a Make up and Nail Salon which provides 
special manicure and pedicure as well as facial and makeup treatments. The indoor 
heated swimming pools at the OASIS Wellness Centre, with decorative arches and blue 
mosaic tiles, atmospheric candles and relaxing music, offer you a chance to relax and 
enjoy the unique sensation of mineral water.

ENTERTAINMENT & FUN at the Casino Loutraki

Discover one of the most Luxurious Casino Resorts in Europe. Club Hotel Casino Loutraki 
features a gaming area with 80 tables and 1000 slot machines, where you can enjoy the 
most exciting games available.
Our perfectly equipped VIP room has been created to satisfy even the most demanding 
players and guarantees exciting games and unsurpassed service. The Neptune 
Café-Restaurant within the main Casino hall is at your disposal 24 hours a day, offering a 
wide selection of international cuisine for lunch or dinner and live entertainment in the 
evenings.   

EXCLUSIVE services

High standard 24-hour room service, indoor parking area for 900 vehicles, water sports, 
shops, wi-fi access in the public areas of the resort, special area www.com and Loutraki 
Pirates Club, a fun play area for children aged 4 to 12.   

www.clubhotelloutraki.gr

Γραφείο Πωλήσεων:
Βουκουρεστίου 11, 5ος όροφος, 106 71, Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 3625715 Φαξ: +30 210 3613717
E-mail: sales@chlsa.gr

Sales Office:
11 Voukourestiou Street, 5th Floor, 106 71, Athens, Greece

Tel.: +30 210 3625715  Fax: +30 210 3613717
E-mail: sales@chlsa.gr




