
Μητροπόλεως 26-28, (8οςόρ. ) 
Αθήνα 105 63 

Τηλέφωνο: 210 3315621 
Φαξ: 210 3315623 – 4 
Email: info@grefis.gr 

 

Golden Coast Hotel & Bungalows 4* 

 

Στη παραλία Μαραθώνος, στον Μαραθώνα, το συγκρότημα ξεχωρίζει από πολύ μακριά για τα 

εντυπωσιακά του κτήρια. Η χρυσή ακτή συνδέεται με την πισίνα, τον κήπο και όλους τους 

χώρους με τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες. Το bar στο κέντρο του χώρου της πισίνας 

εξυπηρετεί από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ κάθε μέρα και τους πιο απαιτητικούς 

επισκέπτες. Το κεντρικό εστιατόριο σερβίρει γευστικά μενού με πληθώρα επιλογών και 

γεύσεων. Τα γήπεδα μπάσκετ, τένις, βόλεϊ και διάφορες επιλογές όπως Πινγκ πόνγκ, γκολφ 

προσφέρουν επιλογές άθλησης στους επισκέπτες του συγκροτήματος. Η ειδικά εκπαιδευμένη 

ομάδα ψυχαγωγίας, φροντίζει να κάνει κάθε στιγμή της διαμονής των μικρών και μεγάλων 

επισκεπτών του, απολαυστική. Τα δωμάτια και τα μπανγκαλόου εκπληρώνουν κάθε επιθυμία 

και άνεση για την διαμονή σας. Πλήρως εξοπλισμένα συμπεριλαμβανομένων των: Κλιματισμός, 

ατομικό ψυγείο, τηλεόραση, χρηματοκιβώτιο, ασύρματο Wi-Fi ανάμεσα σε πολλά άλλα. 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ALL INCLUSIVE 

  Νύχτες 

2κλινο 
Mb Gv 

2κλινο Mb 
Sv 

2κλινο 
Bng Gv 

3o άτομο 
Bng Gv 

*Τετράκλινο 
(2+2) 

** Family 
(2+2) 

1κλινο 
Mb Gv 

4/7-31/8 3 239 € 267 € 240 € 120 € 620 € 725 € 275 € 
 5 395 € 440 € 395 € 195 € 1.010 € 1.170 € 450 € 
  7 545 € 610 € 545 € 270 € 1.385 € 1.610 € 620 € 

1-30/9 3 205 € 232 € 205 € 120 € 480 € 610 € 275 € 
  5 335 € 380 € 335 € 200 € 795 € 995 € 450 € 

  7 459 € 520 € 460 € 280 € 1.088 € 1.368 € 620 € 
Mb : Main Building 1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ  

Bng : Bungalow  * Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών σε κουκέτα  

Gv : Garden View  ** Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών 

Sv : Sea View 

mailto:info@grefis.gr

