
Griekenland

Gregolimano

• De keuze hebben uit een kamer 
met zeezicht of een kamer in het 
hart van het dennenbos

• In de voetsporen treden van 
Ulysses bij een bezoek aan 
Athene**, Delphi** of Meteora** 
**UNESCO-werelderfgoed

• Uw kinderen vanaf 4 jaar zien 
leren waterskiën en tennissen

• Uw kinderen die de Griekse goden 
bij Mini Club Med® ontdekken

Resort highlights



Griekenland

Gregolimano

Samenvatting

Publicatiedatum: 19/05/2023 De informatie in dit document is geldig op deze datum en is onderhevig aan wijzigingen. Voor volledige, 
actuele informatie, contacteer uw reisagent of de Club Med website. De afbeeldingen zijn niet contractueel en dienen alleen als 
indicatie.

Accommodatie 4

Sport & Activiteiten** 12

Zwembaden 16

Wellness Area* 18

Excursions* 19

Kinderen 20

Restaurants & Bars 24

Praktische informatie 26

3



Deluxe

Superior

Suite

Griekenland

Gregolimano

Accommodatie
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Griekenland

Gregolimano

Superior
 Naam

Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Superior kamers met tussendeur - 
Zeezicht, Hotel 34 Zicht op zee, Gemeubileerd 

balkon 4

Superior kamer - Zeezicht, Hotel 18 Zicht op zee, Gemeubileerd 
balkon 1 - 2

Superior kamer - Olympe 21 Gemeubileerd balkon 1 - 2

Superior kamer - Zeezicht, Terras, 
Olympe 20 Furnished balcony or terrace 1 - 2

Superior Bungalow - Pijnboombos 26 Gemeubileerd balkon 1 - 3

Superior kamer - Hotel 16 Gemeubileerd balkon 1 - 2

Superior kamer - Terras, Hotel 18 Terras 1 - 2

Superior kamer - Geschikt voor personen 
met beperkte mobiliteit 40 1 - 2

Superior kamers met tussendeur - 
Olympe 40 Gemeubileerd balkon 4

Superior kamers met tussendeur - Hotel 34 Gemeubileerd balkon 4

Equipment
•  Airconditioning
•  Babybed (op aanvraag)
•  Telefoon
•  WiFi
•  Televisie
•  Minikoelkast
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Kluisje
•  Verwarming
•  Stopcontacten Type F, 220-240 V

Badkamer
•  Douche
•  Haardroger
•  Make-up spiegel
•  Gastenset met merkproducten 

(shampoo, douchegel, crème enz)

Services
•  Bagageservice
•  Wasserijservice (met toeslag)
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Griekenland

Gregolimano

Deluxe

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Deluxe kamers met tussendeur - 
Zeezicht, Terras, Hotel 66 Zicht op zee, Salonhoek, 

Terras 4 - 5

Deluxe Bungalow - Zeezicht 40 Zicht op zee, Salonhoek, 
Terras 1 - 3

Deluxe kamer - Zeezicht, Terras, Hotel 33 Zicht op zee, Salonhoek, 
Gemeubileerd balkon 1 - 3

Deluxe Bungalow - Strand 28 Salonhoek, Gemeubileerd 
terras 1 - 2

Equipment
•  Airconditioning
•  Babybed (op aanvraag)
•  Telefoon
•  WiFi
•  Televisie
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Kluisje
•  Verwarming
•  Stopcontacten Type F, 220-240 V

Badkamer
•  Douche
•  Haardroger
•  Make-up spiegel
•  Gastenset met merkproducten 

(shampoo, douchegel, crème enz)
•  Badjas
•  Pantoffels
•  Welkomstproducten: accessoires 

(douchekapje, vanity kit, manicurekit 
enz...)

Services
•  Bagageservice
•  Op aanvraag bijgevulde minibar (bevat 

non-alcoholische dranken)
•  Strandlaken
•  Wasserijservice (met toeslag)
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Griekenland

Gregolimano

Suite

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Suite - Hotel 37 Afzonderlijke Salon, 
Gemeubileerd balkon 1 - 3

Familiesuite Bungalow - Pijnboombos 59

Duplex familiekamer, 
Afzonderlijke slaapruimte voor 
de kinderen, Afzonderlijke 
Salon, Gemeubileerd balkon

1 - 4

Equipment
•  Airconditioning
•  Babybed (op aanvraag)
•  Telefoon
•  Televisie
•  Thuisbioscoop
•  Espressomachine
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Kluisje
•  Divanbed(den)
•  Verwarming
•  Stopcontacten Type F, 220-240 V

Badkamer
•  Douche
•  Badjas
•  Pantoffels
•  Haardroger
•  Make-up spiegel
•  Gastenset met merkproducten 

(shampoo, douchegel, crème enz)
•  Welkomstproducten: accessoires 

(douchekapje, vanity kit, manicurekit 
enz...)

•  Ligbad
•  Dubbele wastafel
•  Apart toilet

Services
•  Inclusief roomservice voor het 

continentaal ontbijt
•  Premium wifi
•  Dagelijks bijgevulde minibar (bevat 

non-alcoholische dranken)
•  Gratis lunch voor G.M.s® die vóór 

15:00 uur aankomen
•  Bagageservice
•  Kamer wordt in orde gebracht voor de 

nacht
•  Strandlaken
•  Wasserijservice (met toeslag)
•  Schoonmaakservice
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Griekenland

Gregolimano

Sport & Activiteiten**

Watersport

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren)

Waterskiën en Wakeboarden Alle niveaus 4 jaar oud

Zeilen Kennismaking 6 jaar oud

Stand Up Paddle Vrije toegang / 
Kennismaking 14 jaar oud

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer

13



Griekenland

Gregolimano

Landsport & Vrije tijd

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren)

Padel Kennismaking 6 jaar oud

Tennis Alle niveaus 4 jaar oud

Yoga by Heberson Groepslessen alle 
niveaus 4 jaar oud

Fitness
Groepslessen alle 
niveaus / Vrije 
toegang

16 jaar oud

Team sports Vrije toegang 8 jaar oud

Entertainment ✓

Activiteiten in het zwembad Groepslessen alle 
niveaus 16 jaar oud

Petanque (jeux de boules) Vrije toegang

Tafeltennis Vrije toegang

Boogschieten Kennismaking 6 jaar oud

Excursion* ✓ ✓

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer

*** Pre-bookable green fee packages at extra cost
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Hoofdzwembad
Buitenzwembad

Dit nieuwe zwembad van 400 m² ligt in het hart van het 
Resort en kijkt uit op zee.

Diepte (min./max.): 0.9m / 1.8m

Griekenland

Gregolimano

Zwembaden
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Griekenland

Gregolimano

Wellness Area*

Sothys, the goddess of beauty confides her secret to both men and women. 
In the heart of the Corrèze region of France, a cutting-edge aesthetic is constantly 
renewed in the botanical garden. Discover digi-esthétique®, an exclusive massage 
method offering a magical escape from everyday routine. Emotions and refinement 
await you.

*op aanvraag

Excursions*

Nature getaways : 
Het mooie eiland Evia / Ontelbare tinten blauw cruise / Het mysterieuse Evia

Verbinden met cultuur : 
Athene / Meteora, de heilige rotsen en hun geschiedenis / ’2 excursies’-pakket: 
"Archeologische Griekenland" (Athene & Mysteries van Delphi) / De mysteries van 
het orakel van Delphi

Avontuur : 
Aidipsos by boat / Sea Escapes / Evasion by Vintage Jeep

Op maat gemaakt : 
Smullen in Athene / Dagje varen met een motorboot of een jacht / Grieks diner / 
Athenorama / Thermae Sylla Aedispsos

*op aanvraag
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Griekenland

Gregolimano

Kinderen

Kinderclubs

 Leeftijd Naam Inbegrepen activiteiten Activiteiten op 
aanvraag Beschikbare data

4 tot en 
met 10 jaar Mini Club Med +

Nieuwe leuke activiteiten, 
Boogschieten groepslessen 
, Groepslessen zeilen, 
Tennis groepslessen, 
Groepslessen waterskiën 
& wakeboarden, 
Avondservice, 
Groepslessen, Show Time

Altijd

11 tot en 
met 17 jaar Junior Club Med

Boogschieten groepslessen 
, Groepslessen zeilen, 
Tennis groepslessen, 
Groepslessen waterskiën 
& wakeboarden, Show 
Time, Stand Up Paddle 
groepslessen

Van 26-03-2023 naar 
10-11-2023

Kinderactiviteiten
 Leeftijd Inbegrepen activiteiten Activiteiten op aanvraag

4 tot en 
met 10 jaar

Family Show, Vrije toegang tot het zwembad, 
Creatieve en artistieke activiteiten, Snacktime, 
Toernooien & spelletjes, Waterspelletjes, Vrije 
toegang tot de tennisbanen

11 tot en 
met 17 jaar

Family Show, Vrije toegang tot het zwembad, 
Creatieve en artistieke activiteiten, Snacktime, 
Toernooien & spelletjes, Waterspelletjes, Vrije 
toegang tot de tennisbanen

Family Spa

*op aanvraag
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Griekenland

Gregolimano

Kinderservices
 Leeftijd Inbegrepen activiteiten & faciliteiten Activiteiten & faciliteiten op aanvraag

4 tot en 
met 10 jaar Easy Arrival Babysit

11 tot en 
met 17 jaar Easy Arrival

*op aanvraag
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Les Pleiades
Hoofdrestaurant

Olea Gourmet Lounge
Gourmet Lounge

Kies in de schaduw van een mooie pergola op 
het terras of in het elegante interieur uit een 
brede selectie van internationale gerechten, van 
ontbijt tot diner.

Tijdelijk gesloten voor ontbijt. 
Dit nieuwe restaurant, loungebar en wijnkelder 
heeft altijd iets nieuws om te ontdekken. Op 
vrijwel elk moment van de dag liggen er heerlijke 
traktaties in petto: een laat ontbijt, een lange 
lunch met zicht op het heldere water van de 
Middellandse zee of zoete en hartige snacks 
voor als u ’s middags trek krijgt. ’s Avonds kunt 
u reserveren en genieten van een diner met 
bediening aan tafel. Laat u door de rijke en 
gevarieerde lokale keuken leiden.

Griekenland

Gregolimano

Bars
Bar Aphrodite
Hoofdbar

Restaurants & Bars

Restaurants
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Griekenland

Gregolimano

Praktische informatie

Adress
CLUB MED GREGOLIMANO
AG GEORGIOS LICHADA, EDIPSOS - ILE D’EUBEE, Attica
34300, Griekenland

Minimale leeftijd (jaren) 2

 Hygiene & Safety
Veilig blijven, doen we samen. Club Med heeft nieuwe maatregelen toegepast voor uw 
rust gecombineerd met een fantastische vakantie.

 Easy arrival
Easy Arrival Service*
Registreer en beheer uw gegevens online, wij zullen alles voorbereiden om uw aankomst 
te vergemakkelijken:
Gemakkelijk in- en uitchecken
Details ski- en snowboarduitrusting
Registratie voor skilessen
Informatie voor kinderopvang
Club Med-account online
Beschikbaar in uw Customer Space
*Selectie van services per Resort afhankelijk

 Check-in/Check-out
Aankomst- / vertrektijd van het resort: 
Voor alle verblijven, aankomst tussen 16.00 en 20.00 uur. GM®’s die vroeg aankomen, 
kunnen mogelijk tegen een toeslag lunchen, onder voorbehoud van beschikbaarheid. 
’s Middags kamers beschikbaar. 
Kamers moeten op de dag van vertrek om 10.00 uur worden verlaten, om 15.00 uur uit het 
Resort (inclusief ontbijt en lunch). 
Als één van deze tijden verandert, worden de herziene tijden vermeld in uw "Holiday 
Rendez-Vous".

 Transfers
Transfer van en naar de luchthaven van Athene-Elefthérios Venizélos (180 min.)

 My Club Med App
Alles wat u nodig heeft, vindt u in de My Club Med-app - uw ideale reisgenoot om uw 
vakantie voor te bereiden en te organiseren. Ontdek de plattegrond van het Resort, de 
infrastructuur en activiteiten en profiteer van speciale services om het meeste uit uw 
vakantie te halen.
Download My Club Med App in de App Store of Google Play
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