
 



Τιμές ανά δωμάτιο, ανά διανυκτέρευση σε All Inclusive 
 
Παροχές 
* Διατροφή σε All Inclusive 
* Δωρεάν Ομπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα 
* Δωρεάν Ομπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία 
 
Σημείωση 
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν  30€ 

  
 

Dolce Athens-Attica Riviera 5* 
 
Dolce Athens Attica Riviera, ένα υπέροχο θέρετρο στο ανατολικό μέρος 
της Αττικής και τη Βραυρώνα. Σε κοντινή απόσταση από την Αθήνα, το 
ξενοδοχείο διατηρεί τον ειδυλλιακό του χαρακτήρα και προσφέρει το 
απόλυτο σκηνικό για αξέχαστες διακοπές δίπλα στο κύμα. Απολαύστε τη 
διαμονή σας στο και χαρείτε το θαυμάσιο περιβάλλον, την ομορφιά της 
φύσης καθώς και την εξαιρετική φιλοξενία, που συμπληρώνεται από 
εξαίσιες υπηρεσίες σε όλους τους επισκέπτες. 
Απολαύστε εξαιρετική διαμονή μέσα από μια ευρεία γκάμα επιλογών 
ανάμεσα σε δωμάτια και μπανγκαλόου Deluxe και Premium, καθώς και 
σουίτες, με κλιματισμό και πλήρη εξοπλισμό που περιλαμβάνει 
δορυφορική τηλεόραση, ψυγείο, χρηματοκιβώτιο, Wi-Fi, καλλυντικά, σεσουάρ, μίνι μπαρ, απευθείας 
τηλέφωνο. 

Η μέρα ξεκινά με ενέργεια και χαμόγελα, με ένα υγιεινό π ρωινό στο 
εστιατόριο του Dolce Attica Riviera. Όλα τα γεύματα αποτελούν 
μοναδικές εμπειρίες, στο εστιατόριο Filema a la carte, με φρέσκο ψάρι 
και θαλασσινά, δημιουργική Ελληνική και διεθνή κουζίνα με μοντέρνες 
πινελιές και τοπικά προϊόντα υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών. 
Γ ια πολύτιμες στιγμές απόλυτης χαλάρωσης και αναζωογόνησης, το 
«Aegeo Spa» σάς προσκαλεί να απολαύσετε το πλούσιο μενού 
υπηρεσιών του καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Στις σύγχρονες 
εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου μπορείτε να απολαύσετε τα γήπεδα 

των σπορ, την παιδική χαρά, το κολύμπι στην πισίνα θαλασσινού νερού.  
Το Dolce Attica Riviera προσφέρει ακόμα δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους και τα δωμάτια, καθώς και 
δωρεάν πάρκινγκ. 

 
ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 18-21/6 

Δίκλινο   Mountain View All Inclusive 184 € 

Δίκλινο   Sea View All Inclusive 207 € 

Μονόκλινο  Mountain View All Inclusive 147 € 

Μονόκλινο  Sea View All Inclusive 166 € 

       

   
1o Παιδί  0 - 12 ετών  All Inclusive  Δωρεάν 

2o Παιδί  0 - 12 ετών  All Inclusive 25% 

3ο άτομο ενήλικας  12 ετών +  All Inclusive 80 € 

       

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ   2 νύχτες 

 



 


