
 

 

Συνάδελφοι, 

Ο Συλλογος μας, πιστός στην προσπάθεια του να ενεργεί προς όφελος όλων των 

εργαζομένων στην Τράπεζα Πειραιώς, εξασφάλισε συνεργασία με τον όμιλο ALDEMAR 

RESORTS, μια από τις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές αλυσίδες στην Ελλάδα.  

        

 

Η προσφορά αφορά τις δύο μονάδες στην Σκαφιδιά Ηλείας, το Olympian Village και το Royal 

Olympian και περιλαμβάνει εκπτώσεις από 5% έως 15% στις ήδη μειωμένες τιμές που έχει 

εφαρμόσει ο όμιλος για το φετινό καλοκαίρι, σε προγράμματα ημιδιατροφής αλλά και σε all-

inclusive. Την εν λόγω προσφορά μπορούν να εκμεταλλευτούν και όλοι οι συνάδελφοι της 

INTRUM. 

Αναλυτικότερα: 

Olympian Village 



 

5% πάνω σε οποιαδήποτε τιμή έχει το site στις απλές κατηγορίες δωματίων Garden view, 

Sea view, Family Rooms/ Apartments 

10% πάνω σε οποιαδήποτε τιμή έχει το site στα bungalows Sharing pool 

Royal Olympian 

 

10% πάνω σε οποιαδήποτε τιμή έχει το site στις απλές κατηγορίες Garden view, Sea view, 

Sharing pool/ Pool Front 

15% πάνω σε οποιαδήποτε τιμή έχει το site στις παρακάτω σουίτες: 

 Φαίδρα 
 Ολυμπία 
 Ήρα, 
 Ήλις 

https://aldemarolympianvillage.reserve-online.net/?lang=en


 Ατλαντίδες 
 Main Building Suite 
 

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι θα μπορούν να έχουν 4 νύχτες ελάχιστη διαμονή 

αντί για 5 νύχτες, που ισχύει για τους υπόλοιπους πελάτες (εκτός από τις ημερομηνίες 

(5/8 – 20/8) 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ: 

1. Μπαίνετε στο κάθε ξενοδοχείο μέσω των αντίστοιχων link 
https://www.aldemarolympianvillage.gr/ 
https://www.aldemarroyalolympian.gr/ 
 

2. Επιλέγετε BOOK NOW (χωρίς να συμπληρώσετε ημερομηνίες) 
3. Στην σελίδα που ανοίγει, στο πεδίο booking code / ειδικός κωδικός, 

πληκτρολογείτε PIRAEUS και πατάτε εφαρμογή / apply code 

 

4. Πλέον εμφανίζονται οι επιλογές τον δωματίων με τον χαρακτηρισμό Piraeus – 
corporate offer, όπου μπορείτε να συμπληρώσετε ημερομηνίες ενδιαφέροντος και 
τα υπόλοιπα στοιχεία αναζήτησης. 

https://www.aldemarolympianvillage.gr/
https://www.aldemarroyalolympian.gr/


 

5. Κατά το check – in ο συνάδελφος θα πρέπει να έχει μαζί του την κάρτα winners ή 
intrum. 

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι συνάδελφοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον όμιλο 

Aldemar Resorts.  

Υπεύθυνος της συνεργασίας από τον Σύλλογο μας είναι ο συνάδελφος Κων/νος Ψιλιώτης. 

 

O σύλλογος μας στο πλαίσιο της παρακολούθησης της συνεργασίας, θα ενημερώνεται 

από τον όμιλο ALDEMAR για τις κρατήσεις που προέρχονται από την τράπεζα Πειραιώς. 

 

  

 


