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Βρείτε μας στο Facebook:

OLYMPIA CENTRE
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OLYMPIA CENTRE, χώρος υψηλής ποιότητας και αισθητικής, με πολυτελείς
εγκαταστάσεις, τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και τις αρτιότερες υπηρεσίες, συνδυάζει την
άσκηση, τη χαλάρωση αλλά και τη διασκέδαση. Έτσι, συνιστά το ιδανικότερο περιβάλλον
για να αποδράσετε από την καθημερινότητα, να αναζωογονηθείτε, να επιτύχετε και να
διατηρήσετε καλύτερη υγεία και φυσική κατάσταση.

Συστατικά της επιτυχίας μας: η επένδυση στη γνώση μας σε συνδυασμό με την
επαγγελματική και πάνω από όλα ανθρώπινη προσέγγιση, μας εξασφαλίζουν τα
αποτελέσματα που εσείς θέλετε. Στo OLYMPIA CENTRE δεν επαναπαυόμαστε ποτέ.
Νοιαζόμαστε, σκεπτόμαστε, ερευνούμε, σχεδιάζουμε και προτείνουμε. Η υγεία σας, η
φυσική σας κατάσταση και η καλύτερη ποιότητα ζωής σας είναι η αποστολή μας.

Η αφοσίωση όλων των στελεχών μας στις αξίες που πρεσβεύει η εταιρία μας, καθώς και η
ικα νοποίηση των πελατών μας από τις υπηρεσίες, τις πολυτελείς και άνετες
εγκαταστάσεις και το φιλικό περιβάλλον, αποτελούν μόνιμο στόχο μας.

Είτε γυμνάζεστε για πρώτη φορά και χρειάζεστε την καθοδήγηση των καταρτισμένων
γυμναστών μας, είτε θέλετε να διατηρήσετε τη φόρμα σας χρησιμοποιώντας τις
υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας, εμείς θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε
να σας παρέχουμε τις αρτιότερες υπηρεσίες που θα περιμένατε από ένα κέντρο υψηλών
προδιαγραφών.

Το Οlympia Centre λειτουργεί από το 1981 στη Λεμεσό, ιδιοκτησία της Ευρυδίκης και
Γιάννη Γρηγορίου. Στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο στην περιοχή Αγίου Αθανασίου, Αγίου
Ιλαρίωνος 2, καλύπτει 610 τ.μ. σε δύο διαφορετικά επίπεδα και έρχεται να δώσει νέα πνοή
και ενέργεια στον τρόπο ζωής των Λεμεσιανών και να αποτελέσει τον τέλειο προορισμό
απόδρασης και αναζωογόνησης για όλη την οικογένεια. ΓΥΜΝΑΣΤΕΙΤΕ .... ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΟ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ! Από τη πρώτη επαφή με το χώρο μας θα σας εντυπωσιάσουν:
- οι μεγάλοι άνετοι χώροι
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- το οικείο και φιλικό περιβάλλον
- οι πλέον σύγχρονες μέθοδοι γυμναστικής
- τα σύγχρονα μηχανήματα
- το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (Fitness Trainers, Aerobic Instructors, Pilates
instructor, καθηγητές μπαλέτου, σύγχρονου χορού, jazz, latin, προπονητές κολύμβησης)
- η ατομική παρακολούθηση
- το ωράριο ικανό να εξυπηρετήσει και τους πλέον απαιτητικούς
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