
Athens International Airport, 190 19 Σπατα
Τηλ.: 210 3544000 Email: h3167@sofitel.com

Magnifique         
            Weddings 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ & 
ΤΟΥΣ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΥΣ

Σε στρατηγική θέση, το Sofitel Athens Airport 
είναι εύκολα προσβάσιμο από όλη την Αττική και 
την επαρχία δια μέσου της Αττικής Οδού, ενώ η 
τοποθεσία του δίπλα στον Διεθνή Αερολιμένα 
Αθηνών, διευκολύνει τους καλεσμένους από το 
εσωτερικό ή το εξωτερικό. 

Οι χώροι parking του ξενοδοχείου διατίθενται 
δωρεάν για τη δεξίωση του γάμου.

Για το ζευγάρι και τους καλεσμένους που διαμένουν 
στο ξενοδοχείο, προσφέρονται προνομιακά πακέτα 
τιμών για να απολαύσετε μια ολοκληρωμένη 
εμπειρία μαζί με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. 



H ΓΑΜΗΛΙΑ ΔΕΞΙΩΣΗ
Η γαλλική αισθητική του Sofitel Athens 
Airport σε συνδυασμό με την προσιτή 
πολυτέλεια και την εξυπηρέτηση πέντε 
αστέρων, συνθέτουν το σκηνικό της πιο 
αξέχαστης δεξίωσης γάμου. 

Με πολυετή εμπειρία, το Sofitel Athens 
Airport προσφέρει υπηρεσίες υψηλών 
προδιαγραφών αλλά και πληθώρα επιλογών 
προσαρμοσμένων στις ανάγκες των 
μελλονύμφων. 

Tα γαμήλια πακέτα συμπεριλαμβάνουν:
• Μενού 5* από τον βραβευμένο 
   Chef Φάνη Στάθη
• Διακόσμηση τραπεζιών
• Ποτό καλωσορίσματος 
• Γαμήλια τούρτα 
• Γαμήλια σουίτα για την προετοιμασία 
   γαμπρού ή νύφης και τη διανυκτέρευση τους

ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ
Με πληθώρα αιθουσών δυνατότητας φιλοξενίας μέχρι και 
400 ατόμων, οι χώροι δεξιώσεων του Sofitel Athens Airport 
προσαρμόζονται άνετα σε όλους τους τύπους δεξίωσης που έχετε 
επιλέξει. Το ξενοδοχείο διαθέτει εξειδικευμένους συνεργάτες 
οπτικοακουστικών συστημάτων για να δημιουργήσετε την 
ατμόσφαιρα που επιθυμείτε. 

ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ & 
ΑΡΤΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Η βραβευμένη κουζίνα του Sofitel Athens Airport 
συνδυάζεται με την εξυπηρέτηση πέντε αστέρων 
του έμπειρου προσωπικού, προσδίδοντας αίσθηση 
άνεσης και πολυτέλειας στη δεξίωση σας.
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