Casino

K

αλώς ήρθατε στο Kαζίνο Λουτρακίου!

Tο κορυφαίο καζίνο της Ευρώπης σας ανοίγει τις πόρτες του και σας υποδέχεται στους άνετους και
φιλόξενους χώρους του.
Ζήστε τη µαγεία του παιχνιδιού και αφήστε το να σας χαρίσει συναρπαστικές στιγµές 24 ώρες το 24ωρο.
Απολαύστε το ποτό που σας προσφέρουµε δωρεάν και επιλέξτε το παιχνίδι της αρεσκείας σας. Ρουλέτα,
Black Jack, Slot Machines, Poker ή Punto Banco; Η διασκέδαση ανοίγει τα χαρτιά της! Η µπίλια γυρίζει, τα
ζάρια τρέχουν πάνω στην πράσινη τσόχα, τα φρουτάκια σας «ανοίγουν την όρεξη» και οι µοναδικές νοστιµιές
του Neptune Restaurant σας βάζουν σε πειρασµό. Ήρθε η ώρα να ποντάρετε στην αυθεντική διασκέδαση!

W

elcome to Loutraki Casino!

Europe’s premier casino welcomes you to its comfortable and hospitable halls.
Experience the magic of game and let it guide you to a world of excitement 24 hours a day. Enjoy your free drink
and choose the game you like. Roulette, Black Jack, Slot Machines, Poker or Punto Banco? Entertainment
exposes its cards. The ball spins, the dices roll and the unique culinary delights of Neptune Restaurant tempt you.
It is time to place your bets on authentic entertainment!

Καλώς ήρθατε στο κορυφαίο

Casino resort της Ευρώπης.

Welcome to Europe’s premier Casino resort!

Μοναδικές συγκινήσεις για όλη την παρέα.

Ποντάρετε στη διασκέδαση!

Exciting moments for everyone. Bet on entertainment!

Το

παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε θέση σε ένα από τα 80 τραπέζια µας…

Let the game begin. Take a seat at one of our

80 tables…

1000 και µια ευκαιρίες για διασκέδαση µε το πιο αγαπηµένο παιχνίδι όλων!

A thousand and one chances for fun with everyone’s

favourite game!

Παιχνίδι γεύσεων και δροσιστικών απολαύσεων στην καρδιά του casino.
A game of

pleasurable tastes and

refreshing beverages at the heart of the Casino.

Στο Club Hotel Casino Loutraki οι εκπλήξεις και οι ευκαιρίες για κέρδη δεν έχουν τέλος!
Με κάθε σας επίσκεψη, σας δίνεται η ευκαιρία να απολαύσετε µοναδικά προνόµια και να συµµετάσχετε σε κληρώσεις

At Club Hotel Casino Loutraki, surprises and opportunities to win never end! Every unique entry into the Casino will reward you

για µετρητά, αυτοκίνητα και πολλά άλλα απίστευτα δώρα!!!

with an opportunity to enjoy unique privileges and participate to lotteries for cash, cars and many other unbelievable gifts!!!

Εδώ τα

προνόµια δεν τελειώνουν ποτέ!

The place where privileges

never end!

Κύριο µέληµα της Club Hotel Casino Loutraki είναι να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προληπτικής προστασίας,

The main concern of Club Hotel Casino Loutraki is to take all necessary preventive protection measures so that fun does

ώστε η διασκέδαση να µη µετατρέπεται σε πρόβληµα.

not become a problem.

Για το σκοπό αυτό, η Club Hotel Casino Loutraki, σε συνεργασία µε το Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισµικής Ψυχιατρικής,

To this purpose, Club Hotel Casino Loutraki, in cooperation with the Hellenic Center for Intracultural Psychiatry (SOS Line)

προσφέρει δωρεάν σε όσους το έχουν ανάγκη, ανοιχτή τηλεφωνική γραµµή βοήθειας 24ωρης λειτουργίας.

has set up a 24-hour freephone offering specialised help.

Διασκεδάστε Υπεύθυνα

Responsible Gaming

ΤΟ ΚΑΖΙΝΟ
Διασκέδαση 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.

THE CASINO
Entertainment and 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.

www.clubhotelloutraki.gr
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E-mail: reservations@clubhotelloutraki.gr

48, Posidonos Street, 20 300 , Loutraki, Greece
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