
 
Ο πιο τυχερός προορισμός στην Ελλάδα 
 

Μια ανάσα από την Αθήνα και το Διεθνές Αεροδρόμιο της 
Αθήνας βρίσκεται το Club Hotel Casino Loutraki, ένα από τα 
μεγαλύτερα Casino resorts της Ευρώπης. Είναι χτισμένο πάνω 
στην μεγαλύτερη και ομορφότερη παραλία του Λουτρακίου 
και έχει σχεδιαστεί από τον φημισμένο αρχιτέκτονα 
Αλέξανδρο Τομπάζη με σεβασμό στο περιβάλλον της περιοχής, 
φημισμένης από την αρχαιότητα για τις ιαματικές πηγές και το 
φυσικό μεταλλικό νερό της. 
 
Το Club Hotel Casino Loutraki συνδυάζει όλα όσα αναζητάτε 
σε έναν προορισμό. Κοσμοπολίτικη διασκέδασή και 
συναρπαστικές εμπειρίες στο Casino Loutraki, ποιοτική 
διαμονή και φιλοξενία πέντε αστέρων,  υψηλού επιπέδου 
υπηρεσίες  εστίασης, ηρεμία και χαλάρωση  στο Wellness 
Center, στις πισίνες και στην παραλία με τη γαλάζια σημαία.  

www.casinoloutraki.gr 

Την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του 
συγκροτήματος  Club Hotel Casino Loutraki, πιστοποιούν οι 
διεθνείς διακρίσεις και τα βραβεία: Carl Faberge, Best 
Workplaces, Corporate Superbrands, Great Hotels of the 
World, Eurochert, Green Key - Eco Label, Tripadvisor - 
Certificate of Excellence 2012 και Holidaycheck- Quallity 
Selection Certificate 2012.  



Casino Loutraki 
  
 Διασκέδαση, Πολυτέλεια & Δράση  
 
Το Casino Loutraki, το κορυφαίο καζίνο της Ευρώπης, δεν κάνει 
συμβιβασμούς σε χώρους, ανέσεις και πολυτέλεια. Στις 5.000 τ.μ 
αίθουσές του Casino Loutraki, σε κάθε σας βήμα, ανακαλύπτετε μια νέα 
διασκεδαστική έκπληξη, μια νέα αφορμή για να δοκιμάσετε την τύχη 
σας. Απολαύστε το ποτό σας, περιηγηθείτε, επιλέξετε το παιχνίδι της 
αρεσκείας σας και ζήστε συναρπαστικές εμπειρίες. Τα 30 τραπέζια 
Αμερικανικής Ρουλέτας ή οι 2 ηλεκτρονικές ρουλέτες με 40 θέσεις  
απογειώνουν τη διάθεσή σας. Η ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα Texas 
Hold’em Poker με τα 11 τραπέζια παρέχει τη δυνατότητα να παίξετε 
ανάλογα με την προσωπικότητα και το στυλ σας.  Τα 27 τραπέζια Black 
Jack, το Punto Banco, το δημοφιλέστερο παιχνίδι στην Ασία, ή τα 9 
τραπέζια Stud Poker δίνουν την ευκαιρία ν’ αποδείξετε τις ικανότητές 
σας, ενώ η αίθουσα  V.I.P. εξασφαλίζει διακριτικότητα και ιδιωτικότητα.  

www.casinoloutraki.gr 



Για τους Έλληνες και διεθνείς jet setters του Casino 
Loutraki  δημιουργήθηκε η ξεχωριστή, υπερπολυτελής 
VVIP αίθουσα “THOLOS”.  Η αίθουσα διακρίνεται για 
το μοναδικό της σχεδιασμό, τη διακόσμηση και την 
υψηλή αισθητική της. Όλη η ατμόσφαιρα της “Tholos” 
προσδίδει μια νέα διάσταση στην έννοια της πολυτέλειας 
και της ιδιωτικότητας στη διασκέδαση με τυχερά παίγνια 
στην Ελλάδα.  

 

VVIP αίθουσα “THOLOS”  

Τα 900 Slot Machines σας προσφέρουν 200 διαφορετικά 
είδη παιχνιδιού νέας τεχνολογίας με οθόνες touch 
screen, video reel games και multi-game video 
machines. Επιπλέον τα προγράμματα κληρώσεων 
πολλαπλασιάζουν τις ευκαιρίες να είστε νικητής. 

www.casinoloutraki.gr 



Αναψυχή, Χαλάρωση & ευεξία 
 
Για λίγο ή περισσότερο, μόνος με παρέα ή με την οικογένεια σας 
για επαγγελματικούς λόγους ή για αναψυχή, το 5* ξενοδοχείο του 
Club Hotel Casino Loutraki εξασφαλίζει για τη διαμονή σας, τις 
ανέσεις και την ποιότητα που αξίζετε. Σε κλασικό δωμάτιο ή σε 
σουίτα, οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες είναι σχεδιασμένες για τις 
ανάγκες σας. Το ξενοδοχείο διαθέτει 255 δωμάτια, με θέα στη 
θάλασσα ή στα Γεράνεια όρη  και 20 υπερπολυτελείς σουίτες. Όλες  
οι σουίτες περιλαμβάνουν jacuzi και Home cinema,  μαρμάρινα 
μπάνια με επώνυμα amenities και διακοσμητικά στοιχεία 
διάσημων ,διεθνώς, σχεδιαστών. Extra προνόμια όπως, ιδιωτική 
πισίνα και βεράντα με άμεση πρόσβαση στη παραλία, διαθέτουν οι 
Mezonettes  σουίτες.  
Ο περιβάλλον χώρος του Club Hotel Casino Loutraki, με κυρίαρχο 
το υδάτινο στοιχείο, συνθέτει ένα μικρό παράδεισο χαλάρωσης και 
ξεκούρασης. Περπατήσετε ανάμεσα στα ελικοειδή  υδάτινα 
μονοπάτια και στους κατάφυτους κήπους με τα 75.000 είδη φυτών 
και λουλουδιών, βουτήξτε στις πισίνες με φυσικό μεταλλικό νερό 
από τις πηγές του Λουτρακίου και ψυχαγωγηθείτε με θαλάσσια 
σπορ  στην οργανωμένη, με γαλάζια σημαία, παραλία. Απολαύστε 
το ομορφότερο ηλιοβασίλεμα της περιοχής και περπατήστε στη 
promenade.  

Η ψυχική ανάταση και ευεξία είναι εξασφαλισμένη στο wellness 
center «Oasis Body & Soul Experience».  Μαρμάρινες καμάρες, 
εσωτερικές θερμαινόμενες πισίνες με φυσικό  μεταλλικό νερό, 
Jacuzzi, hamam και sauna, χαλαρωτική μουσική και 
ανεπανάληπτη θέα στον Κορινθιακό Κόλπο δημιουργούν την 
απαραίτητη ζεν ατμόσφαιρα που χρειάζεστε. Για 
εξατομικευμένες, αναζωογονητικές θεραπείες σας περιμένουν 
έμπειροι θεραπευτές στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους 
περιποίησης. Αφεθείτε στα χέρια τους και ταξιδέψτε στον 
υπέροχο κόσμο της ευεξίας με massage προσώπου - σώματος με 
αιθέρια έλαια από φυσικά προϊόντα της Ελληνικής γης. Η 
προσωπική σας περιποίηση  στο “Oasis” συνεχίζεται στο nail 
salon με μανικιούρ, πεντικιούρ και μακιγιάζ. Για να 
αποβάλλετε και τα τελευταία ίχνη έντασης επισκεφθείτε το 
πλήρως εξοπλισμένο studio γυμναστικής. 



  
Γεύση & αίσθηση μοναδικότητας 
 
Τα τέσσερα εστιατόρια του συγκροτήματος, Oceanos, Deep Blue, Sushiro 
και Neptune διακρίνονται για την κομψότητα, το υψηλό επίπεδο 
υπηρεσιών και τις αυθεντικές γεύσεις. Στο ψηλότερο μπαλκόνι του Club 
Hotel Casino Loutraki το “Oceanos” restaurant, εκτός από τη μοναδική θέα 
στον Κορινθιακό κόλπο, προσφέρει μια πανδαισία από ποιοτικά 
θαλασσινά πιάτα και sushi. Για τους φίλους της Ασιατικής κουζίνας 
προτείνεται το Sushiro bar restaurant, ένα από τα πιο φημισμένα sushi 
restaurants στην Ελλάδα. Στο Deep Blue σας περιμένουν, από το πρωί, 
εξαιρετικές, γευστικές προτάσεις από τη διεθνή και την Ελληνική κουζίνα. 
Επίσης για γεύμα ή δείπνο,  το Neptune restaurant, το οποίο λειτουργεί  
μέσα στο χώρο του casino, αποτελεί ευχάριστη επιλογή. Ολοκληρώστε τη 
γευστική σας περιπλάνηση με καφέ ή βραβευμένα κοκτέιλ σ΄ ένα  από τα έξι 
bar- café του συγκροτήματος. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εξορμήσεις  
 
Visit & Discover Loutraki 
 
Το Club Hotel Casino Loutraki σας προσφέρει τη δυνατότητα να 
συνδυάσετε τη διαμονή σας με θεματικές ολιγόωρες εξορμήσεις στο 
Λουτράκι. Ως μέλος του Τουριστικού Οργανισμού Λουτρακίου 
(www.visitloutraki.com) σας προτείνει ν΄ ανακαλύψετε το απαράμιλλο 
φυσικό περιβάλλον της περιοχής, να επισκεφθείτε τον Αρχαίο ναό της 
Ήρας στο Ηραίον Βουλιαγμένης - ο οποίος θεωρείται ο αρχαιότερος με το 
μοναδικό μαντείο της θεάς στην Ελλάδα – να γνωρίσετε τη  Χριστιανική 
παράδοση του Λουτρακίου μέσα από τις Πρωτοχριστιανικές, Βυζαντινές 
και πολυάριθμες Ορθόδοξες εκκλησίες και μοναστήρια  και να  ζήσετε την 
περιπέτεια με εναλλακτικές δραστηριότητες.  



Club Hotel Casino Loutraki 
 
& Εταιρική Υπευθυνότητα  
 
Όραμα της Club Hotel Casino Loutraki είναι 
να αποτελεί  κορυφαία επιλογή ανάμεσα 
στους πολυτελείς και ολοκληρωμένους 
προορισμούς διασκέδασης, αναψυχής και 
ψυχαγωγίας για το Ελληνικό και Διεθνές 
κοινό. Σκοπός της εταιρείας είναι  η 
λειτουργία της να δημιουργήσει έναν 
πυρήνα ανάπτυξης για τον τόπο και την 
κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό έχει εντάξει στην 
επιχειρηματική της λειτουργία τις αρχές και 
τις αξίες της Εταιρικής Υπευθυνότητας. Η 
Club Hotel Casino Loutraki στηρίζει 
πρωτοβουλίες, ενέργειες και έργα που 
συμβάλουν στην κοινωνική πρόοδο και 
ευημερία όπως:  η Υπεύθυνη Διασκέδαση, ο 
Πολιτισμός, η Κοινωνική Αλληλεγγύη και η 
Προστασία του Περιβάλλοντος . 
 

www.clubhotelloutraki.gr  

Διεύθυνση: Ποσειδώνος 48, 203 00 Loutraki 
Τηλ.: 0030 27440 60300 
Fax: 0030 27440 60400 
E-mail: info@clubhotelloutraki.gr 

http://www.clubhotelloutraki.gr/

