
 
 

ΗΛΕΙΑ 

  
 Olympia Riviera & Aqua Park 5* 

 
Ένα μεγαλοπρεπές θέρετρο, εμπνευσμένο από τις περίφημες ιαματικές πηγές της Κυλλήνης. Οι 
αριστοκρατικές αρχιτεκτονικές γραμμές του La Riviera & Aqua Park και η κλασική διακόσμηση του 
στους ήρεμους τόνους του κρεμ και του λευκού, αντικατοπτρίζουν τη μεγαλοπρέπεια της Αρχαίας 
Ολυμπίας. Το resort βρίσκεται στην δυτική ακτή της Πελοποννήσου, στην πανέμορφη Κυλλήνη με τις 
εξωτικές αμμουδιές, τις ιαματικές πηγές και το πανέμορφο φυσικό τοπίο. Απέχει μόλις 45 λεπτά από το 
αεροδρόμιο του Αράξου, 100 χλμ από το λιμάνι της Πάτρας και 295 χλμ από την Αθήνα. 
 

 
 

 
• Sup : Superior / BNG : Bungalow / 3ο άτομο 50 € ανά διανυκτέρευση    

• Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 14 ετών / ** Συνολική τιμή για 4 ενήλικες και 2 παιδιά έως 14 ετών 

• Ισχύει περιορισμός ελάχιστων 5 διανυκτερεύσεων  και 6 διανυκτερεύσεων για την περίοδο 31/7-22/8 

• Περιλαμβάνονται : Πρωινό και Δείπνο καθημερινά / Πακέτο καλωσορίσματος με ατομικά είδη , αντισηπτικό, προιοντα 
καθαρισμού, αναψυκτικά / Δωρεάν Wi-Fi 

• Προσφορά Ανοίγματος : Κάντε έγκαιρη κράτηση για το διάστημα παραμονής έως και 9/7, μείνετε 6 διανυκτερεύσεις και 
πληρώστε μόνο 4. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό δωματίων / Προσφορά Έγκαιρης κράτησης : Κάντε κράτηση μέχρι τις 7/6 
και επωφεληθείτε με 10% έκπτωση στην τιμή του δωματίου. Η προσφορά δε ισχύει συνδυαστικά με την προσφορά 
Ανοίγματος / Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής   

GRECOTEL RIVIERA OLYMPIA AND AQUA PARK 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ,  ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 Νύχτες 
2κλινο Sup 

θέα θάλασσα 
2κλινο Bng  

θέα θάλασσα 
*Riviera Family   

θέα θάλασσα  (2+2) 
** Family Villa 

(4+2) 

3-16/7 1 315 € 440 € 390 € 870 € 

17-30/7 &  
23/8-5/9 1 340 € 470 € 415 € 925 € 

31/7-22/8 1 350 € 495 € 460 € 1.010 € 

6-21/9 1 210 € 340 € 280 € 575 € 

22/9-10/10 1 165 € 275 € 240 € 425 € 


