
 

 

 
 

Μεγάλη Παρασκευή | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ “OLYMPIA” 

Μεσημεριανό 13:00-15:00 

Πλούσια ποικιλία σε σαλάτες, κρύα &  ζεστά 

ορεκτικά, κυρίως πιάτα, νηστίσιμα, επιλογή 

γλυκών, φρέσκα φρούτα, παγωτό 

Ποτά που περιλαμβάνονται: 

Αναψυκτικά, χυμοί (συμπυκνωμένοι), 

βαρελίσια μπύρα, νερό, κρασί 

self service 

Snack Time 15:00-17:00 Διαφόρων ειδών σνακ 

Ποτά που περιλαμβάνονται: 

Αναψυκτικά, χυμοί (συμπυκνωμένοι), 

βαρελίσια μπύρα, νερό, κρασί 

self service 

Δείπνο 19:00-21:30 

Πλούσια ποικιλία σε σαλάτες, κρύα &  ζεστά 

ορεκτικά, κυρίως πιάτα, νηστίσιμα, επιλογή 

γλυκών, φρέσκα φρούτα, παγωτό 

Ποτά που περιλαμβάνονται: 

Αναψυκτικά, χυμοί (συμπυκνωμένοι), 

βαρελίσια μπύρα, νερό, κρασί 

self service 

Μεγάλο Σάββατο | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ “OLYMPIA” 

Πρωινό 07:30-10:30 Αμερικάνικο πρωινό σε μπουφέ 
Καφές φίλτρου, ζεστή σοκολάτα, 

συμπυκνωμένοι χυμοί, νερό 

Μεσημεριανό 13:00-15:00 

Πλούσια ποικιλία σε σαλάτες, κρύα &  ζεστά 

ορεκτικά, κυρίως πιάτα, νηστίσιμα, επιλογή 

γλυκών, φρέσκα φρούτα, παγωτό 

Ποτά που περιλαμβάνονται: 

Αναψυκτικά, χυμοί (συμπυκνωμένοι), 

βαρελίσια μπύρα, νερό, κρασί 

self service 

Snack Time 15:00-17:00 Διαφόρων ειδών σνακ 

Ποτά που περιλαμβάνονται: 

Αναψυκτικά, χυμοί (συμπυκνωμένοι), 

βαρελίσια μπύρα, νερό, κρασί 

self service 

Για τα παιδιά 20:00-21:00 Παιδικό μενού 

Ποτά που περιλαμβάνονται: 

Αναψυκτικά, χυμοί (συμπυκνωμένοι), νερό 

self service 

Αναστάσιμο δείπνο 00:00-02:00 

Αναστάσιμο δείπνο με παραδοσιακή 

μαγειρίτσα και πλούσια ποικιλία σε σαλάτες, 

κρύα & ζεστά ορεκτικά, κυρίως πιάτα, γλυκά, 

φρέσκα φρούτα, παγωτό 

Ποτά που περιλαμβάνονται: 

Αναψυκτικά, χυμοί (συμπυκνωμένοι), 

βαρελίσια μπύρα, νερό, κρασί 

self service 

 



 

 

 

Κυριακή του Πάσχα | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ “OLYMPIA” 

Πρωινό 07:30-10:30 Αμερικάνικο πρωινό σε μπουφέ 
Καφές φίλτρου, ζεστή σοκολάτα, 

συμπυκνωμένοι χυμοί, νερό 

POOL BAR ”FONTANA” 

Σούβλισμα οβελία 10:30-12:00 
Σούβλισμα οβελία με συνοδεία μουσικής και 

παραδοσιακού «μεζέ» 
Ούζο, τσίπουρο, κρασί, μεζές 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ “OLYMPIA” 

Πασχαλινό γεύμα 

συνοδεία ζωντανής 

μουσικής 

13:00-15:00 

Ελληνικός παραδοσιακός μπουφές με 

σουβλιστό αρνί και πλούσια ποικιλία σε 

σαλάτες, κρύα & ζεστά ορεκτικά, κυρίως 

πιάτα, γλυκά, φρέσκα φρούτα, παγωτό 

Ποτά που περιλαμβάνονται: 

Αναψυκτικά, χυμοί (συμπυκνωμένοι), 

βαρελίσια μπύρα, νερό, κρασί 

self service 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ “OLYMPIA” 

Δείπνο 19:00-21:30 

Σαλάτες, κρύα & ζεστά ορεκτικά, κυρίως 

πιάτα, επιλογή γλυκών, φρέσκα φρούτα, 

παγωτό 

Ποτά που περιλαμβάνονται: 

Αναψυκτικά, χυμοί (συμπυκνωμένοι), 

βαρελίσια μπύρα, νερό, κρασί 

self service 

Μπαρ ‘’Apollo’’ 21:30-00:00 Μουσική βραδιά με DJ 

Ποτά που περιλαμβάνονται: 

Καφές Φίλτρου, Εσπρέσο, Καπουτσίνο, 

Στιγμιαίος, νερό, αναψυκτικά, βαρελίσια 

μπύρα, χυμοί (συμπυκνωμένοι), κοκτέιλ 

καταλόγου, Μεταξά, Ούζο, Ρακί, 

προκαθορισμένα αλκοολούχα ποτά, ποτήρι 

κρασί (σε μερίδες) 

Εβδομάδα της Διακαινησίμου (μετά το Πάσχα) 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ “OLYMPIA” 

Πρωινό 07:30-10:30 Αμερικάνικο πρωινό σε μπουφέ 
Καφές φίλτρου, ζεστή σοκολάτα, 

συμπυκνωμένοι χυμοί, νερό 

Γεύμα 12:30-14:30 

Σαλάτες, ζεστά & κρύα ορεκτικά, ντρέσινγκ, 

κυρίως πιάτα, show cooking, γλυκά, φρούτα 

εποχής, παγωτό 

Ποτά που περιλαμβάνονται: 

Αναψυκτικά, χυμοί (συμπυκνωμένοι), 

βαρελίσια μπύρα, νερό, κρασί 

self service 

 

ΜΠΑΡ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΠΑΡ “APOLLO” 

18:00-00:00 

Περιλαμβάνονται:  

Καφές Φίλτρου, Εσπρέσο, Καπουτσίνο, Στιγμιαίος καφές, επιτραπέζιο 

νερό, αναψυκτικά, βαρελίσια μπύρα, χυμοί (συμπυκνωμένοι), 

κοκτέιλ καταλόγου, Μεταξά, Ούζο, Ρακί, προκαθορισμένα 

αλκοολούχα ποτά, ποτήρι κρασί  (σε μερίδες) 

Δεν περιλαμβάνονται:  

Επώνυμες & Γαλλικές σαμπάνιες, Γαλλικά κονιάκ & 

μπράντυ ανωτέρας ποιότητας, ετικέτες ανωτέρας 

ποιότητας όλων των ποτών ( για παράδειγμα: Whisky 

black label, Bombay gin, Elit Vodka, etc.) 

BEACH BAR “KIOSKI” 

10:00-18:00 

Περιλαμβάνονται:  

Καφές Φίλτρου, Εσπρέσο, Καπουτσίνο, Στιγμιαίος καφές, επιτραπέζιο 

νερό, αναψυκτικά, βαρελίσια μπύρα, χυμοί (συμπυκνωμένοι), 

κοκτέιλ καταλόγου, Μεταξά, Ούζο, Ρακί, προκαθορισμένα 

αλκοολούχα ποτά, ποτήρι κρασί  (σε μερίδες) 

Δεν περιλαμβάνονται:  

Επώνυμες & Γαλλικές σαμπάνιες, Γαλλικά κονιάκ & 

μπράντυ ανωτέρας ποιότητας, ετικέτες ανωτέρας 

ποιότητας όλων των ποτών ( για παράδειγμα: Whisky 

black label, Bombay gin, Elit Vodka, etc.) 

ΜΠΑΡ ΠΙΣΙΝΑΣ “DOLPHIN” 

10:00-18:00 

Περιλαμβάνονται:  

Καφές Φίλτρου, Εσπρέσο, Καπουτσίνο, Στιγμιαίος καφές, επιτραπέζιο 

νερό, αναψυκτικά, βαρελίσια μπύρα, χυμοί (συμπυκνωμένοι), 

κοκτέιλ καταλόγου, Μεταξά, Ούζο, Ρακί, προκαθορισμένα 

αλκοολούχα ποτά, ποτήρι κρασί  (σε μερίδες) 

Δεν περιλαμβάνονται:  

Επώνυμες & Γαλλικές σαμπάνιες, Γαλλικά κονιάκ & 

μπράντυ ανωτέρας ποιότητας, ετικέτες ανωτέρας 

ποιότητας όλων των ποτών ( για παράδειγμα: Whisky 

black label, Bombay gin, Elit Vodka, etc.) 

 



 

 

 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Παιδική Ψυχαγωγία με Πασχαλινές δραστηριότητες. 
 

Υπαίθριες Ημερήσιες Δραστηριότητες για ενήλικες & παιδιά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. 

KIDS CLUB OLYMPIAN 

Για παιδιά 4-12 χρονών, ωράριο λειτουργίας: 10:00-18:00 

MINI DISCO 

19:00-20:00 (εκτός της Μ. Παρασκευής) 

 

CREDIT CARDS ACCEPTED 

Visa, MasterCard, Diners, Eurocard 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ALL INCLUSIVE 

 Ορισμένα από τα παραπάνω τμήματα ή υπηρεσίες μπορεί να λειτουργούν περιοδικά, αναλόγως και των καιρικών συνθηκών (*). 
Οι ώρες λειτουργίας είναι ενδεικτικές και πιθανόν να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ξενοδοχείου. 

 Απεριόριστη κατανάλωση φαγητού και ποτού (σε μερίδες). 

 Τοπικά αλκοολούχα ποτά: ρακί, ούζο, μπράντι. 

 Τοπικά & διεθνή αλκοολούχα ποτά: λικέρ, gin, βότκα, ρούμι, τεκίλα, ουίσκι, αφρώδης οίνος (εκτός από σαμπάνια, γαλλικό 
κονιάκ και premium ποτά). Όλα τα ποτά που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα αναγράφονται στο μενού του κάθε 
τμήματος. 

 Για λόγους ασφαλείας, τα ποτά στις πισίνες και στην παραλία σερβίρονται υποχρεωτικά σε σκληρά πλαστικά (polycarbonate) 
ποτήρια και όχι γυάλινα. 

 Απαγορεύεται βάσει νομοθεσίας η κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικα παιδιά (κάτω των 18 ετών). 

 Απαγορεύεται η μεταφορά τροφίμων και ποτών εκτός του εκάστοτε επισιτιστικού τμήματος. 

 Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του ξενοδοχείου (εστιατόρια, μπαρ και κοινόχρηστοι χώροι). 

 Σε όλα τα εστιατόρια-μπαρ ισχύει ο ενδυματολογικός κώδικας “smart casual” (κομψό, καθημερινό ντύσιμο) ενώ δεν 
επιτρέπονται τα σορτς, οι αμάνικες μπλούζες, τα φανελάκια t-shirt, κ.λπ.). Κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται τα παντελόνια 
βερμούδες. 

 Ο ενδυματολογικός κώδικας smart casual ισχύει και για το κεντρικό εστιατόριο κατά τη διάρκεια του γεύματος (δεν 
επιτρέπονται τα μαγιό) 

 Κρίνεται απαραίτητο οι πελάτες All Inclusive να φορούν το αντίστοιχο βραχιόλι για την εξυπηρέτησή τους. Σε περίπτωση 
απώλειας του βραχιολιού είναι απαραίτητη η άμεση ενημέρωση της Υποδοχής, προκειμένου να ληφθεί νέο με αντίστοιχη 
χρέωση. 

 Σεβόμαστε την ιδιωτική ζωή και τα δικαιώματα των υπολοίπων πελατών. 

 Το πρόγραμμα Αll Ιnclusive λήγει στις 23:59 

 Όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες και παροχές ισχύουν ως ορίζονται στην επίσημη περιγραφή του ξενοδοχείου. 
Όλες οι πληροφορίες που αναγράφονται στο φυλλάδιο μπορούν να τροποποιηθούν για λειτουργικούς λόγους χωρίς προηγούμενη 

ειδοποίηση. 

 

 

Το ξενοδοχείο Aldemar Olympian Village 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 

 

OLYMPIAN VILLAGE RESORT 
Skafidia, Pyrgos, 27 100, Ilia, Greece 

T.: +30 26210 82000, F.: +30 26210 54647 

e-mail: ov@aldemar.gr  

www.aldemar-resorts.gr 

ALDEMAR RESORTS HEAD OFFICE 
262 Kifissias Ave., Kifissia 145 62, Athens, Greece 
Tel.:+30 210 62 36 150, Fax: +30 210 80 17 451 

e-mail: sales@aldemar.gr  

www.aldemar-resorts.gr 

mailto:ov@aldemar.gr
http://www.aldemar-resorts.gr/
mailto:sales@aldemar.gr
http://www.aldemarhotels.com/

