
Oι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους*, συν τα εξής: 
Διανυκτέρευση, πρωϊνό, γεύμα και δείπνο με ποτά (λευκό/κόκκινο κρασί, μπύρα, 

αναψυκτικά ) σε πλούσιο εορταστικό μπουφέ με νηστίσιμα και μη. Κατανυκτική 
Περιφορά Επιταφίου την Μεγάλη Παρασκευή, παραδοσιακή μαγειρίτσα το βράδυ 

της Ανάστασης, καθώς και οι πατροπαράδοτες σούβλες με αρνιά και κοκορέτσια, 
γλέντια και χορούς την Κυριακή του Πάσχα. Συμπεριλαμβάνονται και καφέδες, 

αναψυκτικά, σνακς & ποτά στα μπαρ του ξενοδοχείου από τις 10:00 έως τις 23:00. 

Επίσης προσφέρουμε κρεββατάκι μωρού δωρεάν, και επικοινωνούντα δωμάτια 
(κατόπιν διαθεσιμότητας). Οι παροχές ξεκινούν την ημέρα άφιξης στις 12:00 το 
μεσημέρι και ολοκληρώνονται την ημέρα αναχώρησης με τον πρωϊνό μπουφέ.

* Το επιβληθέν Τέλος Διαμονής (3€ / δωμάτιο / διανυκτέρευση) δεν περιλαμβάνεται και πρέπει να υποβληθεί στην Υποδοχή κατά την άφιξη. Οι τιμές ισχύουν από 14/04 έως και τις 17/04/2023.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ: 50% μη-επιστρεπτέα προκαταβολή με την κράτηση και πλήρης εξόφληση κατά την άφιξη στην Υποδοχή.

Αποδράσεις  
Πάσχα 2023 

(minimum 2 διανυκτερεύσεις)

Προσφέρεται και 
δημιουργική απασχόληση 

μικρών παιδιών από το 
ειδικευμένο μας προσωπικό, 

στον ξεχωριστό χώρο 
του Mini Club με παιχνίδια, 

δραστηριότητες, 
ταινίες κλπ.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Όπως κάθε χρόνο, θα γίνει περιφορά Επιταφίου και 
Ανάσταση στο εκκλησάκι μας του Αγίου Αντωνίου.

ΤΙΜΕΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ για MEMONΩΜΕΝΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ (χωρίς Διαμονή)
15/04  (Ανάσταση) –  Aναστάσιμο Δείπνο Μπουφές: 25€ /άτομο, 12€ /παιδί 

16/04 (Μεσημέρι)  –  Πασχαλινός Μπουφές (με κρασιά/αναψυκτικά): 35€ /άτομο, 17€ /παιδί

GOLDEN COAST Hotel & Bungalows  Παραλία Μαραθώνος, 19007 Αττική      T +30 22941 13000      F +30 22941 13001      E info@goldencoast.gr      W www.goldencoast.gr

ΤΙΜΕΣ

115€ ανά διανυκτέρευση

175€ ανά διανυκτέρευση

175€ ανά διανυκτέρευση

210€ ανά διανυκτέρευση

ΔΩΡΕΑΝ

200€ ανά διανυκτέρευση

240€ ανά διανυκτέρευση

15€ / ημέρα / δωμάτιο

ΔΙΑΜΟΝΗ  
ALL-INCLUSIVE *

Μονόκλινο δωμάτιο κεντρικού 
κτιρίου με θέα τον κήπο

Δίκλινο δωμάτιο κεντρικού 
κτιρίου με θέα τον κήπο

Δίκλινο bungalow με θέα τον 
κήπο

Τρίκλινο bungalow με θέα τον 
κήπο

1ο παιδί (2-12 ετών) σε δίκλινο 
δωμάτιο

Δίκλινο δωμά τιο με κουκέτες  
(2 γονείς + 2 παιδιά 2-12 ετών)

Oικογενειακό δωμάτιο  
(μέχρι 4 άτομα)

Επιβάρυνση 
για θέα στη θάλασσα


