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Guide
Olympic Marine
An essential guide for customers and visitors of Olympic Marine.
Ένας απαραίτητος οδηγός για τους πελάτες και τους επισκέπτες της
Olympic Marine.
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LOCATION | ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

marina guide

Olympic Marine is located in Lavrio, Attica, 30 minutes
away from Athens International Airport, while it is only
5 minutes away from the archaeological site of the
Temple of Poseidon. Located a mere 11 miles from the
island of Kea and several other Cycladic islands, Olympic
Marine has won the hearts of many. | Η Olympic Marine
βρίσκεται στο Λαύριο Αττικής και απέχει 30 λεπτά από το
Διεθνές Αεροδρόμιο των Αθηνών Ελ. Βενιζέλος ενώ είναι
μόλις 5 λεπτά από τον αρχαιολογικό Ναό του Ποσειδώνα.
Η Olympic Marine αποτελεί μια από τις αγαπημένες
μαρίνες καθώς απέχει μόλις 11 μίλια από το νησί της
Κέας, αλλά και από αρκετά νησιά των Κυκλάδων.

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΊ | ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΊ
Distance (in nautical miles) of typical destinations from
Olympic Marine S.A. | Αποστάσεις σε ναυτικά μίλια
ενδεικτικών προορισμών από την Olympic Marine S.A.

Makronissos
Sounio
Kea
Kythnos
Poros
Hydra
Aegina
Serifos
Spetses
Sifnos
Syros
Tinos
Andros
Milos
Paros
Delos
Mykonos
Naxos

CONTACT
7th km Athens-Sounio Highway, 19500, Lavrio, Attica
tel: +30 22920 63700, fax : 22920 22569
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
77ο χλμ Αθηνών - Σουνίου, 19500, Λαύριο Αττικής
τηλ: +30 22920 63700, fax : 22920 22569
info@olympicmarine.gr, www.olympicmarine.gr
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AMENITIES | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

THE MARINA | Η ΜΑΡΙΝΑ
marina guide

With fully renovated facilities, Olympic Marine was created based on international standards in order to offer a comfortable stay while
fully respecting the environment. The marina boasts 680 berths, a boatbuilding and repair unit, hard standing boat storage for up
to 700 boats, travel lift service for 45t, 65t, 200t, experienced staff for all kinds of work, work teams selected by the customer and
round the clock presence of private security guards. The marina has been continuously awarded the Blue Flag since 2000 and has
been certified with ISO 9001:2015. | Η Olympic Marine, δημιουργήθηκε βασισμένη σε διεθνείς προδιαγραφές, έχοντας ως γνώμονα τη
δική σας εξυπηρέτηση για μια άνετη διαμονή σε συνδυασμό με τον απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον. Με πλήρως ανακαινισμένες
εγκαταστάσεις, διαθέτει 680 θέσεις ελλιμενισμού, ναυπηγοεπισκευαστική μονάδα, 700 θέσεις διαχείμασης σκαφών, υπηρεσία travel lift
45t, 65t, 200t, έμπειρο προσωπικό για κάθε είδους εργασία, συνεργεία επιλογής του πελάτη και 24ωρη παρουσία ιδιωτικής εταιρείας
security. H μαρίνα βραβεύεται με τη γαλάζια σημαία από το 2000 και έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001:2015.

THE MARINA OFFICE | ΓΡΑΦΕΙΟ
Olympic Marine is open 24/7, 365 days per year, between 8:00 am and 8:00 pm. Contact us to get information on possible
changes in opening hours depending on the season. The marina office will help with all standard arrival procedures and is always
happy to answer your questions. | Η Olympic Marine λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο. Το γραφείο της μαρίνας
είναι ανοιχτό 7 ημέρες την εβδομάδα, μεταξύ 8:00 πμ. και 8:00 μμ. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για πιθανές
αλλαγές στις ώρες λειτουργίας ανάλογα με την εποχή. Το γραφείο της μαρίνας θα σας βοηθήσει με όλες τις τυπικές διαδικασίες
άφιξης και είναι διαθέσιμο για οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε.

FACILITIES & SERVICES | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
6 80 berths
 ard standing boat storage
H
for up to 700 boats
Covered park for trailer boats
 etrieving and launching
R
services

Y acht Club All day BarRestaurant

680 θέσεις ελλιμενισμού

G rigoris Cafe

 κεπαστό πάρκινγκ σκαφών σε
Σ
τρέιλερ

 ini Market with organic
Μ
products

700 θέσεις διαχείμασης σκαφών

N AUTILUS shop

Y πηρεσίες ανέλκυσης –
καθέλκυσης

 ater and electricity for
W
every berth

C ar and motorbike rental

Ρεύμα & Νερό για κάθε θέση

ΑΤΜ

 ixed dock berths and
F
floating pontoons

E LIN fuel station

 ταθερές προβλήτες με
Σ
ρεμέντζο. Πλωτές προβλήτες με
διαβάθρες

 ravel lift for 45t, 65t and
T
200t
Trailer boat ramp
P arking lot
24/7 private security
 aste oil and sludge
W
collection tanks
 lectronic access control
E
system to the docks

S howers and restrooms
 4/7 coin-operated washing
2
and drying machines
Free Wi-Fi
 olf cart for the transport of
G
clients and suitcases within
the marina

Γ ερανός (travel lift) 45t, 65t και
200t

Y acht Club All day BarRestaurant
ΓΡΗΓΟΡΗΣ CAFE
 ατάστημα Μini Market με
Κ
βιολογικά προϊόντα
Κατάστημα NAUTILUS
 νοικιάσεις αυτοκινήτων και
Ε
μοτοσυκλετών
Μηχάνημα ΑΤΜ
Σταθμός καυσίμων ELIN
Τουαλέτες και ντους

Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων

 ρήση πλυντηρίων και
Χ
στεγνωτηρίων με εύκολη
πρόσβαση, όλο το 24ωρο

 4ώρη φύλαξη από ιδιωτική
2
εταιρεία Security

 λεύθερη πρόσβαση στο
Ε
Internet

 ιδικά δοχεία περισυλλογής
Ε
επικίνδυνων αποβλήτων

 υνατότητα μεταφοράς
Δ
πελατών και αποσκευών εντός
της μαρίνας

Γλίστρα για τρέιλερ

 λεκτρονικό σύστημα ελέγχου
Η
πρόσβασης στις αποβάθρες

USEFUL TELEPHONE NUMBERS | ΧΡΉΣΙΜΑ ΤΗΛΈΦΩΝΑ
Lavrio Police Station +30 22920 22100, Lavrio Coast Guard +30 22923 20420, Health Centre +30 22920 22222-5,
Customs +30 22920 25219, Lavrio KEP +30 22920 24839, Firebrigade+30 22920 22199
Αστυνομία Λαυρίου +30 22920 22100, Λιμεναρχείο Λαυρίου +30 22923 20420, Κέντρο Υγείας +30 22920 22222-5,
Τελωνείο +30 22920 25219, ΚΕΠ Λαυρίου +30 22920 24839, Πυροσβεστική +30 22920 22199
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A privately owned, fully equipped, fully staffed
boatyard is situated within Olympic Marine. Thanks
to a permanent team of 30 workers, highly skilled
in various sectors, a series of freelance specialized
partners, and an awarded team of naval architects and
boat mechanics, Olympic Marine is more than ready
to handle everything a boat owner may need, from
minor repairs during island hopping in the Aegean, to
comprehensive repairs or even retrofitting before a
new season of explorations in the Aegean.
Since naval architects, designers and engineers are on
site, all boatyard works can be carried out without you
being necessarily physically present; All you have to do
is communicate your needs and exact specifications.
Boatyard services include:
•
Tailor-made winter maintenance programs
•
Gelcoat restoration and polishing
•
Full boat paint jobs
•
GRP and epoxy repairs
•
Electric and electronic system repairs and
installations
•
Wood maintenance and varnishing
•
Teak deck installation, repair and re-caulking
•
Carpentry
•
Propulsion and steering system repairs
•
Installation of generators and propulsion systems
•
Steel and stainless steel repairs and works
•
Yacht refits and custom projects

OlympicMarineMagazine

Μια ιδιόκτητη, πλήρως εξοπλισμένη και στελεχωμένη
ναυπηγοεπισκευαστική μονάδα βρίσκεται εντός της
Olympic Marine. Με μόνιμο προσωπικό 30 ειδικευμένων
εργαζομένων διαφόρων ειδικοτήτων, μια σειρά από
εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες και μια
βραβευμένη ομάδα ναυπηγών και μηχανικών σκαφών, η
Olympic Marine μπορεί να αναλάβει και να διεκπεραιώσει
όλες τις εργασίες που μπορεί να χρειαστεί ένας ιδιοκτήτης
σκάφους, από μικροεπισκευές κατά τη διάρκεια μιας
εξερεύνησης των Κυκλάδων ως την πλήρη επισκευή ή
μετασκευή του σκάφους σας, πριν ξεκινήσετε μια νέα σεζόν
εξερεύνησης του νησιών του Αιγαίου. Και με δεδομένο ότι οι
ναυπηγοί, οι σχεδιαστές και οι μηχανικοί μας βρίσκονται στο
χώρο της μαρίνας, όλες οι ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες
μπορούν να γίνουν χωρίς τη φυσική σας παρουσία: απλά
πείτε μας τις ανάγκες και τις προδιαγραφές σας.
Οι υπηρεσίες ναυπηγείου της μαρίνας περιλαμβάνουν:
•
Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείμασης και
περιοδικής συντήρησης
•
Γυάλισμα και επαναφορά Gelcoat στην αρχική του
κατάσταση
•
Ολικές βαφές σκάφους
•
Επισκευές πολυεστερικών και εποξιδεικών κατασκευών
•
Ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές εργασίες
•
Υπηρεσίες συντήρησης ξύλου και βερνικιού
•
Επισκευές και τοποθέτηση καταστρώματος Teak
•
Τμήμα ξυλουργείου
•
Συστήματα πρόωσης και πηδαλιουχίας
•
Εγκατάσταση γεννητριών και κινητήρων πρόωσης
•
Μεταλλουργικές εργασίες
•
Μετασκευές και εργασίες κατά παραγγελία

