Στη δυτική ακτή της Πελοποννήσου, σ’ ένα γαλήνιο καταπράσινο τοπίο και πάνω στη μεγαλύτερη αμμουδιά της Ελλάδας, ένας
πανέμορφος οικισμός ξεδιπλώνει τα στολίδια του κάτω από τις ακτίνες του ήλιου και αναπνέει τη δροσερή αύρα του Ιονίου. Το Royal
Olympian είναι ένα μικρό βασίλειο αρμονίας και ομορφιάς, που απλώνεται πάνω στη χρυσή άμμο, δίπλα σε δεκάδες πισίνες και
καταπράσινους κήπους. Χαλαρώστε και παραδοθείτε στις απολαύσεις που σας περιμένουν σε κάθε γωνιά. Χαρείτε τα παιχνίδια του
νερού στην απέραντη παραλία, ζήστε την ένταση των σπορ σε ιδανικές εγκαταστάσεις και αφεθείτε στις ασύγκριτες γευστικές επιλογές,
βάζοντας πλώρη για ένα μαγικό καλοκαίρι.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ & ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στη Σκαφιδιά, στην Δυτική Πελοπόννησο, 13 χλμ. από τον Πύργο Ηλείας. 30 χλμ. από την Αρχαία Ολυμπία, 50
χλμ. από τον Διεθνή Αερολιμένα του Άραξου. 3 ώρες από την Αθήνα, οδικώς.

ΔΙΑΜΟΝΗ

Στεγνωτήρας μαλλιών/ μεγεθυντικός καθρέπτης

Δορυφορική τηλεόραση με μουσικά κανάλια

Τηλέφωνο με απευθείας εξωτερική γραμμή

Πετσέτες παραλίας

Βραστήρας

Θυρίδα ασφαλείας

Επιπλωμένο μπαλκόνι ή βεράντα

Κρασί

Εμφιαλωμένο νερό

Παροχές καφέ & τσάι

VIP σετ μπάνιου ²

Παντόφλες

Μπουρνούζι

Πακέτο Elements ⁵

Απογευματινή υπηρεσία καμαριέρας























































































































































































































































































Σουίτα ILIS
Σουίτα IRA


































































Σουίτα OLYMPIA
Σουίτα PHAIDRA



































































Αριθμός δωματίων: 218

* Μερικά με ενδιάμεση πόρτα ¹ 24 ώρες / ημέρα (μέσα Ιουνίου έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, το ελάχιστο), ² Σαπούνι,
σαμπουάν, αφρόλουτρο, λοσιόν σώματος, μαλακτικό μαλλιών, σκουφάκι, λίμα, μπατονέτες και σετ ραπτικής, ³ κατόπιν
διαθεσιμότητας, με επιπλέον χρέωση, ⁴ στις IRA, OLYMPIA & PHAIDRA σουίτες χωρίς κόστος μεταφοράς, ⁵ πακέτο
Elements σύμφωνα με την περιγραφή του

VIP Πρωινό / Room Service ⁴

Μπάνιο με μπανιέρα και WC με ντους





Express check in/ Late check out ³

Πολυθρόνα-κρεβάτι/ καναπές κρεβάτι

Κεντρικό κτίριο θέα κήπο
Κεντρικό κτίριο θέα θάλασσα
Δωμάτιο μπροστά στην πισίνα*
Κεντρικό κτίριο superior με θέα
θάλασσα
Σουίτα μπροστά στη θάλασσα με
μοιραζόμενη πισίνα
Σουίτα κεντρικού κτιρίου
μπροστά σε πισίνα ή θέα
θάλασσα
Σουίτα κεντρικού κτιρίου Superior
θέα θάλασσα
Σουίτα ATLANTIS, 2 όροφοι

ΤΥΠΟΙ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

Mini bar, με επιπλέον χρέωση

Δύο μονά κρεβάτια ή Διπλό κρεβάτι

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ

Κλιματισμός ¹

ΑΝΕΣΕΙΣ

Σουίτες λαμβάνουν καθημερινά: Φρέσκα φρούτα, εμφιαλωμένο νερό, αλμυρά σνακ και απογευματινή υπηρεσία καμαριέρας.
Οι Προεδρικές Σουίτες Olympia & Phaidra λαμβάνουν καθημερινά: Φρέσκα φρούτα, γλυκά και αλμυρά σνακ, εμφιαλωμένο νερό και
απογευματινή υπηρεσία καμαριέρας.
Κατά την άφιξη στις Προεδρικές Σουίτες: Σαμπάνια, Molton Brown είδη περιποίησης, ξύλινο σετ καθαρισμού υποδημάτων και παροχή δωρεάν
εφημερίδας.
Οι Σουίτες OLYMPIA & PHAIDRA διαθέτουν ιδιωτική πισίνα & ξαπλώστρα gazebo για 2 άτομα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ
ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

10 ειδικά διαμορφωμένα
δωμάτια
Ράμπες στους κεντρικούς
χώρους

Δεν επιτρέπονται στους
χώρους του ξενοδοχείου

Μάιος - Οκτώβριος

Olympian Village Conference
Centre χωρητικότητας 450 ατόμων

ROYAL OLYMPIAN SPA & THALASSO

Royal Olympian Spa & Thalasso (World’s Leading Spa Resort 2007, World Travel Awards) για χαλάρωση, ευεξία και ομορφιά.
Το κέντρο λειτουργεί από αρχές Ιουνίου έως τη μέση Σεπτεμβρίου.

FOOD & BEVERAGE
Για τον τύπο σίτισης Bed & Breakfast (μόνο με πρωινό)

ΓΕΥΜΑΤΑ *

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΜΠΑΡ *
VIP Εστιατόριο

Πρωινό στο VIP Εστιατόριο

08:00 - 11:00

Αμερικανικός Μπουφές

Κεντρικό Εστιατόριο ‘’Olympia’’

Αμερικανικός Μπουφές

Snack Bar / Εστιατόριο ‘’Ambrosia’’**

07:00 - 10:00
Πρωινό στο ‘’Olympia’’
Τα ποτά δεν περιλαμβάνονται στην τιμή

Εστιατόριο Παραλίας “Thalassa”**

Τα γεύματα που παραλείπονται δεν αναπληρώνονται

Μεσογειακό Gourmet Εστιατόριο “Marina”**

* Περιοδική λειτουργία κάποιων τμημάτων

Ιταλικό Εστιατόριο ‘’Artemis**

** Με επιπλέον χρέωση

Ελληνική Ταβέρνα “Abeliona”**
Κεντρικό Μπαρ “Apollo”**
Bar Πισίνας “Dolphin”**
Bar Πισίνας “Fontana”**
Bar Πισίνας “Avra”**
Bar Πισίνας “Pelagos”**
Bar Παραλίας “Ammos’’**
Beach Bar “Kioski’’**
Bar “Cosy”**
Room Service**
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ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Παρακαλούνται οι επισκέπτες να προσέχουν την ένδυσή τους σε όλα τα εστιατόρια
και μπαρ (δεν επιτρέπονται τα κοντά παντελόνια και τα μαγιό)
Ενδυματολογικός κώδικας: Smart casual (κομψό, καθημερινό ντύσιμο)

FOOD & BEVERAGE
Για τον τύπο σίτισης Halfboard (με Ημιδιατροφή)

ΓΕΥΜΑΤΑ *

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΜΠΑΡ *
Κεντρικό Εστιατόριο ‘’Olympia’’
VIP Εστιατόριο**

Πρωινό στο ‘’Olympia’’

07:00 - 10:00

Αμερικανικός Μπουφές

Δείπνο στο ‘’Olympia’’

19:00 - 21:30

Μπουφές

Snack Bar / Εστιατόριο ‘’Ambrosia’’**

Τα ποτά δεν περιλαμβάνονται στην τιμή

Εστιατόριο Παραλίας “Thalassa”**

Τα γεύματα που παραλείπονται δεν αναπληρώνονται

Μεσογειακό Gourmet Εστιατόριο “Marina”**

* Περιοδική λειτουργία κάποιων τμημάτων

Ιταλικό Εστιατόριο ‘’Artemis’’**

** Με επιπλέον χρέωση

Ελληνική Ταβέρνα “Abeliona”**
Κεντρικό Μπαρ “Apollo”**
Bar Πισίνας “Dolphin”**
Bar Πισίνας “Fontana”**
Bar Πισίνας “Avra”**
Bar Πισίνας “Pelagos”**
Bar Παραλίας “Ammos’’**
Beach Bar “Kioski’’**
Bar “Cosy”**
Room Service**
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ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Παρακαλούνται οι επισκέπτες να προσέχουν την ένδυσή τους σε όλα τα εστιατόρια
και μπαρ (δεν επιτρέπονται τα κοντά παντελόνια και τα μαγιό)
Ενδυματολογικός κώδικας: Smart casual (κομψό, καθημερινό ντύσιμο)

FOOD & BEVERAGE
Για τον τύπο σίτισης ELEMENTS Dine Around
ΓΕΥΜΑΤΑ *

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΜΠΑΡ *
VIP Εστιατόριο

Πρωινό στο VIP Εστιατόριο

08:00 - 11:00

Αμερικανικός Μπουφές

Κεντρικό Εστιατόριο ‘’Olympia’’

Πρωινό στο ‘’Olympia’’
Δείπνο στο VIP Εστιατόριο

07:00 - 10:00

Αμερικανικός Μπουφές

19:30 - 22:00

Μπουφές

Snack Bar / Εστιατόριο ‘’Ambrosia’’

Δείπνο στο ‘’Olympia’’
19:00 - 21:30
Μπουφές
Για τους Elements Dine Around πελάτες σύμφωνα με το πρόγραμμά τους

Εστιατόριο Παραλίας “Thalassa”
Μεσογειακό Gourmet Εστιατόριο “Marina”
Ιταλικό Εστιατόριο ‘’Artemis’’

Τα γεύματα που παραλείπονται δεν αναπληρώνονται
* Περιοδική λειτουργία κάποιων τμημάτων

Ελληνική Ταβέρνα “Abeliona”

** Με επιπλέον χρέωση

Κεντρικό Μπαρ “Apollo”

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΌΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Παρακαλούνται οι επισκέπτες να προσέχουν την ένδυσή τους σε όλα τα εστιατόρια
και μπαρ (δεν επιτρέπονται τα κοντά παντελόνια και τα μαγιό)
Ενδυματολογικός κώδικας: Smart casual (κομψό, καθημερινό ντύσιμο)
ΠΑΚΕΤΟ ELEMENTS
*Πρωινό
VIP Εστιατόριο, Κεντρικό Εστιατόριο “Olympia
(κατ’ επιλογή των πελατών)
*Γεύμα
“Thalassa” Εστιατόριο Παραλίας, Snack Bar
(κατ’ επιλογή των πελατών) ‘’Ambrosia’’, Κεντρικό Εστιατόριο “Olympia”
VIP Εστιατόριο, Κεντρικό Εστιατόριο “Olympia
*Δείπνο
Ιταλικό Εστιατόριο “Artemis”, Ελληνική Ταβέρνα
(κατ’ επιλογή των πελατών) “Abeliona”, Μεσογειακό Gourmet Εστιατόριο
“Marina”

Bar Πισίνας “Dolphin”
Bar Πισίνας “Fontana”
Bar Πισίνας “Avra”
Bar Πισίνας “Pelagos”
Bar Παραλίας “Ammos’’
Beach Bar “Kioski’’
Bar “Cosy”
Room Service**

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ELEMENTS



Όλοι οι πελάτες καλούνται να κάνουν νωρίτερα κράτηση για τα a la carte εστιατόρια.
Όλοι οι πελάτες μπορούν να κάνουν χρήση των προνομίων του Elements All-In Dine Around πακέτου τους σε όλα τα μπαρ & εστιατόρια
του ξενοδοχείου σύμφωνα με την περιγραφή του προγράμματός τους (εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες και σύμφωνα με την
κάρτα του εκάστοτε τμήματος)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Παρκοκρέβατο (κατόπιν ζήτησης / δωρεάν)
Σκαλάκι μπάνιου (κατόπιν ζήτησης / δωρεάν)
Παιδικό καρότσι (κατόπιν ζήτησης / δωρεάν)
Ρηλάξ (κατόπιν ζήτησης / χρέωση)
Γιογιό (κατόπιν ζήτησης / χρέωση)
Εκπαιδευτικό κάθισμα για λεκάνη (κατόπιν ζήτησης / χρέωση)
Μπανιέρα (κατόπιν ζήτησης / χρέωση)
Αλλαξιέρα (κατόπιν ζήτησης / χρέωση)
Ενδοεπικοινωνία (κατόπιν ζήτησης / χρέωση)
Αποστειρωτής (κατόπιν ζήτησης / χρέωση)
Θερμαντήρας μπιμπερό (κατόπιν ζήτησης / χρέωση)
Φύλαξη παιδιών (κατόπιν ζήτησης/ με χρέωση)

MINI CLUB “ALDY’’
Για παιδιά ηλικίας 4-12, 7 ημέρες/ εβδομάδα, 10:00 – 18:00
Πολύγλωσσοι παιδαγωγοί
Παιδικά προγράμματα ψυχαγωγίας με τους ψυχαγωγούς στο Mini Club
“ALDY”
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΠΟΥΦΕΣ ΣΤΟ MINI CLUB “ALDY”

Περιλαμβάνει επιλογή από κέικ, πίτες, σάντουιτς, χυμούς, νερό

Παιδικό κάθισμα στα εστιατόρια
2 εξωτερικές παιδικές πισίνες
Νεροτσουλήθρα (93 μέτρων)
1 παιδική χαρά - Μini club “Aldy” με σνακ
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Για παιδιά 4-12 ετών, 7 ημέρες την εβδομάδα, 11:00 – 13:00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ

Στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου υπάρχουν συνολικά 16 εξωτερικές πισίνες: 2 μεγάλες
(γλυκού νερού), 14 εξωτερικές (γλυκού νερού) για αποκλειστική χρήση από τις Σουίτες



Αίθουσα TV με μεγάλη οθόνη



Βραδινά προγράμματα και shows από την ομάδα των ψυχαγωγών



ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ

Βραδινό τένις με φωταγωγημένα γήπεδα



Μαθήματα τένις & ενοικίασης ρακετών



Ιππικός όμιλος (εντός των εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου)



Θαλάσσια Σπορ



Χώρος με ηλεκτρονικά παιχνίδια & Δωμάτιο απόδρασης



Προγράμματα spa και θαλασσοθεραπείας στο κέντρο Royal Olympian Spa & Thalasso



ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ – EXTRA ΧΡΕΩΣΗ

Προσωπική Υπηρεσία Εξυπηρέτησης πελατών (Guest Relation Services)

Αγορά συναλλάγματος

24ωρη φύλαξη του ξενοδοχείου

Πλυντήριο - Καθαριστήριο

Ναυαγοσώστης στην παραλία (10:30-17:30), Μάιος - Οκτώβριος

Ενοικίαση αυτοκινήτων, μηχανών και ποδηλάτων

Πρώτες βοήθειες

Ταξί

Φύλαξη αποσκευών

Ιατρείο εντός των εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου

Αυτόματο μηχάνημα ανάληψης (προμήθεια σύμφωνα με την εκάστοτε
τράπεζα)
Προτεραιότητα κράτησης σε ειδικές βραδιές και εκδηλώσεις (για τις
σουίτες)
Πρωινό Room Service (για τις σουίτες)
Απεριόριστο WiFi στην Υποδοχή, στους κοινόχρηστους χώρους και στα
δωμάτια

Μηχάνημα περιτύλιξης αποσκευών (self-service)
Ζυγαριά αποσκευών (self-service)
Καθημερινή εφημερίδα της επιλογής σας (για τις σουίτες)
Γαμήλια πακέτα
Εγκατάσταση DVD player
Προνομιακά πακέτα WiFi με ειδικές τιμές για επέκταση ταχύτητας

ΠΙΣΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΛΙΑ / ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ

Αμμώδης παραλία



Ξαπλώστρες και ομπρέλες παραλίας / πισίνας



Εξωτερικά ντους, αποδυτήρια, WC (μόνο στην παραλία)



Beach Volley



Ping pong



Γήπεδο καλαθοσφαίρισης/ ποδοσφαίρου



4 γήπεδα τένις (quick)



Γυμναστήριο



ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ

Ξαπλώστρες Gazebo για 2 άτομα



Προγράμματα άθλησης με γυμναστή



Κέντρο θαλασσίων σπορ & ενοικίασης ποδηλάτων
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
Aldemar Shop

Boutiques

Κατάστημα οπτικών

Mini-market

Κατάστημα souvenir

Κομμωτήριο

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΔΕΚΤΕΣ
Access, American Express, Diners, Eurocard, Mastercard, Visa

Το ξενοδοχείο Aldemar Royal Olympian διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση, να αλλάξει, τροποποιήσει, προσθέσει ή να αφαιρέσει τμήματα του ανωτέρω περιεχομένου, των
εγκαταστάσεων – τμημάτων ή των υπηρεσιών που περιγράφονται παραπάνω, συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιοριζόμενων σε
αυτές, των αλλαγών ή των τροποποιήσεων οι οποίες κρίνονται κατάλληλες ή / και απαραίτητες για τη συμμόρφωση με οποιονδήποτε
ισχύοντα κανόνα, και τις ενημερώσεις αυτού, που επιβάλλεται από τις ελληνικές αρχές.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ALDEMAR ROYAL OLYMPIAN - LUXURY & SPA RESORT
Σκαφιδιά, 27 100, Πύργος
Ηλεία, Ελλάδα
Τηλ.: 26210 82000, Fax: 26210 54647
e-mail: ov@aldemar.gr
www.aldemarroyalolympian.gr
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ALDEMAR ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Λ. Κηφισίας 262, Κηφισιά, 145 62,
Αθήνα, Ελλάδα
Tηλ.: 210 62 36 150, Fax: 210 80 17 451
e-mail: sales@aldemar.gr
www.aldemar-resorts.gr

