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και τους καλεσμένους σας στο Sofitel Athens Airport.
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Hold a m eeting at th e h eart of Ath ens International Airport

Διοργανώστε την συνάντηση σας στην καρδιά του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
Refined Meeting Rooms
All our meeting rooms are illuminated by natural light and
completely adjustable. Each has a warm and pleasant ambience and
is equipped with the latest audiovisual and telecommunications

Th e Grand Callisto Ballroom

Magnifiqu e Facilities
In an environment harmoniously combining heartfelt hospitality
and modern surroundings, impeccable organisation and the latest
technological equipment you will ﬁnd the ideal solution for your

equipment (integrated video projector, Wi-Fi, video conferencing,
and complete sound system including HF microphones). Our
conference team is committed to making your event a success, our
dedication and passion is unrivalled and our location is unmatched.
Allow us to create unforgettable memories for you and your guests,
and enjoy peace of mind knowing we are dedicated to your event
from beginning to end. We aim to inspire and we look forward to
welcoming you and your guests to Soﬁtel Athens Airport.

Όλες οι αίθουσες μας φωτίζονται από φυσικό φως και είναι πλήρως
ρυθμιζόμενες. Κάθε μία έχει μια ζεστή και ευχάριστη ατμόσφαιρα
και είναι εξοπλισμένη με τον πιο σύγχρονο οπτικοακουστικό
και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό (ενσωματωμένο προβολέα
βίντεο, Wi-Fi, video conferencing, και πλήρες σύστημα ήχου
συμπεριλαμβανομένων των HF μικροφώνων). Η συνεδριακή
μας ομάδα είναι αποφασισμένη να κάνει την εκδήλωσή σας
επιτυχημένη, η αφοσίωση και το πάθος μας είναι απαράμιλλα και
η τοποθεσία μας ασύγκριτη. Επιτρέψτε μας να δημιουργήσουμε

Uniqu e and Tailor Made Banqu eting
Taste ﬁne banqueting in all meeting rooms plus in separate
private areas at our restaurants. Our chef offers themed coffee
breaks and creative menus suited to every event, which are

business meetings as well as 345 luxurious rooms to accommodate
your colleagues, just 2 km from Metropolitan Expo and with direct
access to the Maroussi business center. Ever need to relax or to
refresh yourself, you can unwind in our indoor swimming pool or
work out in the ﬁtness center and then relax in the sauna.

deﬁned with you according to the meeting context and objectives.

φιλοξενία και την άψογη οργάνωση, τον άριστο επαγγελματισμό

& Wine Traditions with the best of local products and culture.

Σ’ ένα περιβάλλον που συνδυάζει αρμονικά την εγκάρδια

At Soﬁtel Athens Airport you will ﬁnd a blend of French Food

και τις σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές, θα βρείτε την ιδανική
∆οκιμάστε τις επισιτιστικές μας προτάσεις σε όλες τις αίθουσες
καθώς και σε ξεχωριστούς ιδιωτικούς χώρους στα εστιατόρια
μας. Ο σεφ μας προσφέρει θεματικά διαλείμματα για καφέ και
δημιουργικά μενού προσαρμοσμένα σε κάθε εκδήλωση, τα οποία
ορίζονται μαζί σας σύμφωνα με τα πλαίσια και τους στόχους της
συνάντηση. Στο Sofitel Athens Airport θα βρείτε έναν συνδυασμό
Γαλλικής κουζίνας & κρασιού με τα καλύτερα τοπικά προϊόντα και
την τοπική κουλτούρα.

λύση για τις επαγγελματικές συναντήσεις σας, αλλά και τη
φιλοξενία των συνεργατών σας, σε ένα από τα 345 πολυτελή
δωμάτια του ξενοδοχείου, μόλις 2 χλμ. από το Metropolitan Expo
και με εύκολη πρόσβαση στο εμπορικό κέντρο Αμαρουσίου. Σε
περίπτωση που θέλετε να χαλαρώσετε και να αναζωογονηθείτε,
σας δίνουμε την δυνατότητα να ξεκουραστείτε στην εσωτερική
πισίνα ή να αθληθείτε στο γυμναστήριο και στην συνέχεια να
χαλαρώσετε στην σάουνα.

Th e Swimming pool

WWW.SOFITEL.COM
WWW.SOFITEL-ATHENS-AIRPORT.COM
WWW.FACEBOOK.COM/SOFITELATHENSAIRPORT
WWW.TWITTER.COM/SOFITELATHENS
YOUR INSPIREDMEETINGS CONCIERGE
CONTACT INFORMATION: GEORGIA FYLAKTOU - H3167-CG@SOFITEL.COM

Έχουμε δεσμευτεί να διασφαλίσουμε ότι κάθε συνάντηση που θα επιλέξετε να διοργανώσετε μαζί
μας θα εκτελείται με τις υψηλές προδιαγραφές μας για να δημιουργήσουμε μια αξέχαστη εμπειρία
για εσάς και τους καλεσμένους σας. Μία επιτυχημένη επαγγελματική εκδήλωση πρέπει να συνδυάζει
το τέλειο παραγωγικό περιβάλλον με την άνεση και την απόλαυση. Το Sofitel Athens Airport
διαθέτει τον τέλειο συνδυασμό επιτυχημένων επιχειρηματικών συναντήσεων και αξέχαστων στιγμών
χαλάρωσης ενώ παράλληλα βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο.

ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT – 190 19 SPATA – GREECE
TEL. : +30 210 35 44 000 – FAX : +30 210 35 44 444 - H3167@SOFITEL.COM

We are committed to ensuring that any meeting you choose to hold with us are performed to our
superior standards to create a memorable experience for you and your guests. A successful meeting
combines the perfect business environment with comfort and pleasure. Soﬁtel Athens Airport
gives you the perfect combination of successful business meetings and unforgettable moments of
relaxation while being close to Athens airport.
MANICURE-PEDICURE
HAIR STYLING
FACIAL & BODY TREATMENTS
SAUNA
INDOOR SWIMMING POOL

hens
Sofitel At
Airport

FITNESS CENTER
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13 SUITES
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BUSINESS CENTER / BUSINESS LOUNGE
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1 EXECUTIVE BOARDROOM
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10 MEETING ROOMS
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χαλάρωσης ενώ παράλληλα βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο.
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αξέχαστες αναμνήσεις για εσάς και τους καλεσμένους σας,
και χαλαρώστε γνωρίζοντας πως είμαστε αφοσιωμένοι στην
εκδήλωση σας από την αρχή μέχρι το τέλος. Στόχος μας είναι
να σας εμπνεύσουμε και ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε εσάς
και τους καλεσμένους σας στο Sofitel Athens Airport.

Suitable for big Congresses
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Hold a m eeting at th e h eart of Ath ens International Airport

Διοργανώστε την συνάντηση σας στην καρδιά του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
Refined Meeting Rooms
All our meeting rooms are illuminated by natural light and
completely adjustable. Each has a warm and pleasant ambience and
is equipped with the latest audiovisual and telecommunications

Th e Grand Callisto Ballroom

Magnifiqu e Facilities
In an environment harmoniously combining heartfelt hospitality
and modern surroundings, impeccable organisation and the latest
technological equipment you will ﬁnd the ideal solution for your

equipment (integrated video projector, Wi-Fi, video conferencing,
and complete sound system including HF microphones). Our
conference team is committed to making your event a success, our
dedication and passion is unrivalled and our location is unmatched.
Allow us to create unforgettable memories for you and your guests,
and enjoy peace of mind knowing we are dedicated to your event
from beginning to end. We aim to inspire and we look forward to
welcoming you and your guests to Soﬁtel Athens Airport.

Όλες οι αίθουσες μας φωτίζονται από φυσικό φως και είναι πλήρως
ρυθμιζόμενες. Κάθε μία έχει μια ζεστή και ευχάριστη ατμόσφαιρα
και είναι εξοπλισμένη με τον πιο σύγχρονο οπτικοακουστικό
και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό (ενσωματωμένο προβολέα
βίντεο, Wi-Fi, video conferencing, και πλήρες σύστημα ήχου
συμπεριλαμβανομένων των HF μικροφώνων). Η συνεδριακή
μας ομάδα είναι αποφασισμένη να κάνει την εκδήλωσή σας
επιτυχημένη, η αφοσίωση και το πάθος μας είναι απαράμιλλα και
η τοποθεσία μας ασύγκριτη. Επιτρέψτε μας να δημιουργήσουμε

Uniqu e and Tailor Made Banqu eting
Taste ﬁne banqueting in all meeting rooms plus in separate
private areas at our restaurants. Our chef offers themed coffee
breaks and creative menus suited to every event, which are

business meetings as well as 345 luxurious rooms to accommodate
your colleagues, just 2 km from Metropolitan Expo and with direct
access to the Maroussi business center. Ever need to relax or to
refresh yourself, you can unwind in our indoor swimming pool or
work out in the ﬁtness center and then relax in the sauna.

deﬁned with you according to the meeting context and objectives.

φιλοξενία και την άψογη οργάνωση, τον άριστο επαγγελματισμό

& Wine Traditions with the best of local products and culture.

Σ’ ένα περιβάλλον που συνδυάζει αρμονικά την εγκάρδια

At Soﬁtel Athens Airport you will ﬁnd a blend of French Food

και τις σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές, θα βρείτε την ιδανική
∆οκιμάστε τις επισιτιστικές μας προτάσεις σε όλες τις αίθουσες
καθώς και σε ξεχωριστούς ιδιωτικούς χώρους στα εστιατόρια
μας. Ο σεφ μας προσφέρει θεματικά διαλείμματα για καφέ και
δημιουργικά μενού προσαρμοσμένα σε κάθε εκδήλωση, τα οποία
ορίζονται μαζί σας σύμφωνα με τα πλαίσια και τους στόχους της
συνάντηση. Στο Sofitel Athens Airport θα βρείτε έναν συνδυασμό
Γαλλικής κουζίνας & κρασιού με τα καλύτερα τοπικά προϊόντα και
την τοπική κουλτούρα.

λύση για τις επαγγελματικές συναντήσεις σας, αλλά και τη
φιλοξενία των συνεργατών σας, σε ένα από τα 345 πολυτελή
δωμάτια του ξενοδοχείου, μόλις 2 χλμ. από το Metropolitan Expo
και με εύκολη πρόσβαση στο εμπορικό κέντρο Αμαρουσίου. Σε
περίπτωση που θέλετε να χαλαρώσετε και να αναζωογονηθείτε,
σας δίνουμε την δυνατότητα να ξεκουραστείτε στην εσωτερική
πισίνα ή να αθληθείτε στο γυμναστήριο και στην συνέχεια να
χαλαρώσετε στην σάουνα.

Th e Swimming pool

WWW.SOFITEL.COM
WWW.SOFITEL-ATHENS-AIRPORT.COM
WWW.FACEBOOK.COM/SOFITELATHENSAIRPORT
WWW.TWITTER.COM/SOFITELATHENS
YOUR INSPIREDMEETINGS CONCIERGE
CONTACT INFORMATION: GEORGIA FYLAKTOU - H3167-CG@SOFITEL.COM

Έχουμε δεσμευτεί να διασφαλίσουμε ότι κάθε συνάντηση που θα επιλέξετε να διοργανώσετε μαζί
μας θα εκτελείται με τις υψηλές προδιαγραφές μας για να δημιουργήσουμε μια αξέχαστη εμπειρία
για εσάς και τους καλεσμένους σας. Μία επιτυχημένη επαγγελματική εκδήλωση πρέπει να συνδυάζει
το τέλειο παραγωγικό περιβάλλον με την άνεση και την απόλαυση. Το Sofitel Athens Airport
διαθέτει τον τέλειο συνδυασμό επιτυχημένων επιχειρηματικών συναντήσεων και αξέχαστων στιγμών
χαλάρωσης ενώ παράλληλα βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο.
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We are committed to ensuring that any meeting you choose to hold with us are performed to our
superior standards to create a memorable experience for you and your guests. A successful meeting
combines the perfect business environment with comfort and pleasure. Soﬁtel Athens Airport
gives you the perfect combination of successful business meetings and unforgettable moments of
relaxation while being close to Athens airport.
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