
Swoop into Sofitel Athens Airport, gateway to Greek treasures and islands. Find comfort and 

convenience in a modern hub, steps from the terminal. Experience refined art of travel in 

the sunlit spa and gourmet restaurant, as planes soar into the distance.

Join us for a Magnifique voyage to a hotel where modern and classical Greek influences 

meet French art de recevoir.

 

Επισκεφτείτε το Sofitel Athens Airport, την πύλη για τους ελληνικούς θησαυρούς και τα νησιά. 
Βρείτε άνεση και ευκολία σε ένα σύγχρονο χώρο, λίγα βήµατα από τον τερµατικό σταθµό. 
Απολαύστε την εκλεπτυσµένη τέχνη του ταξιδιού στο ηλιόλουστο spa και στο gourmet 

εστιατόριο, καθώς τα αεροπλάνα θα απογειώνονται.
Συνοδεύστε µας για ένα Magnifique ταξίδι σε ένα ξενοδοχείο όπου οι µοντέρνες και οι κλασικές 

ελληνικές επιρροές συναντούν την γαλλική art de recevoir.

Sofitel

Athens Airport

Welcome  



Live a Magnifique Experience
Contemporary architecture brings a futurist feel to this modern 

hub, refined by classical and French touches. The interior design 

has a minimalist design with emphasis on comfort and efficiency. 

The ample spaces are finished in granite stone and wood paneling, 

in pale earth colours.

Η σύγχρονη αρχιτεκτονική δηµιουργεί µία φουτουριστική 

αίσθηση σε αυτό το σύγχρονο περιβάλλον, εξευγενισµένο 

µε κλασικές και γαλλικές πινελιές. Η εσωτερική διακόσµηση 

χαρακτηρίζεται από απέριττη πολυτέλεια µε σκοπό την 

άνεση και τη λειτουργικότητα. Στους άνετους χώρους του, 

κυριαρχούν ο γρανίτης και το ξύλο σε απαλές αποχρώσεις 

γήινων χρωµάτων.

 Address
Just a few steps from the main terminal of Athens International 

Airport, Eleftherios Venizelos, its location provides easy 

access with the main freeway – Attiki Odos, the subway, 

and the suburb railway station, to the city center and the 

business center of Marousi. 35 minutes away from the 

center of Athens and from the most important attractions.     

Μόλις λίγα βήµατα από τον κεντρικό τερµατικό σταθµό του 

∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών – Ελευθέριος Βενιζέλος. Η θέση 

του προσφέρει εύκολη πρόσβαση µε την Αττική Οδό, το µετρό 

και τον προαστιακό στο κέντρο της πόλης και στο εµπορικό 

κέντρο Αµαρουσίου. Σε απόσταση 35 λεπτών από το κέντρο 

της Αθήνας και από τα πιο σηµαντικά αξιοθέατα. 

Dive into MyBed ™

Spacious, soundproofed, and refined rooms and suites will make 

you feel like home. Sofitel Athens Airport has 345 luxury rooms, 

including 13 suites and two dedicated Executive floors. Upper-

level floors provide as well a magnificent view over the Athens 

International Airport and access to the Executive lounge.

Taste of Bon Goût
In “Mesoghaia” guests can enjoy breakfast, lunch and dinner in a 

24-hour restaurant offering exquisite Mediterranean cuisine. The 

French elegant gourmet dining restaurant, “Karavi”, and its bar 

A comfort modern hub  
 

Ευρύχωρα, ηχοµονωµένα και κοµψά δωµάτια και σουίτες, θα 

σας κάνουν να νιώσετε σαν στο σπίτι σας. Το Sofitel Athens 

Airport διαθέτει 345 πολυτελή δωµάτια, συµπεριλαµβανοµένων 

13 σουιτών καθώς και δύο Executive ορόφων. Οι πάνω όροφοι 

προσφέρουν επιπλέον µία εκπληκτική θέα πάνω από το ∆ιεθνή 

Αερολιµένα Αθηνών και πρόσβαση στο Executive lounge.



Trends of th e city 
In Athens you can find the magnificence of ages past and the finest contemporary pleasures. Visit the Acropolis,the Parthenon, the ancient temple of Poseidon in Sounio and the picturesque port of Lavrio.

The Acropolis Museum, is an attraction worth seeing allby itself. Also, the Panathenaic Stadium, the only majorstadium in the world built entirely of white marbles, isopen to the public. Enjoy privileged access to discoverthe Maroussi shopping and business center, the OlympicStadium, and the most important attractions.

Στην Αθήνα µπορείτε να γνωρίσετε το µεγαλείο του παρελθόντος και τις υψηλότερες σύγχρονες απολαύσεις. Επισκεφτείτε την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα, τον αρχαίο ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο και το γραφικό λιµάνι του Λαυρίου.

Το Μουσείο της Ακρόπολης είναι πόλος έλξης από µόνο του. Επίσης, το Παναθηναϊκό Στάδιο, το µόνο σηµαντικό στάδιο στον κόσµο χτισµένο εξολοκλήρου από λευκό µάρµαρο, είναι ανοιχτό για το κοινό. Απολαύσετε προνοµιακή πρόσβαση στο εµπορικό κέντρο Αµαρουσίου, στο Ολυµπιακό Στάδιο και στα πιο σηµαντικά αξιοθέατα.

 Th e Artemis Bar

 Th e  Karavi Restaurant

 Th e Mesoghaia Restaurant 

offers a breathtaking view over the Athens International Airport 

and the valley of Messoghia. With its cosy library or its trendy 

pergola, the “Artemis” bar is the perfect place to share a drink or 

even enjoy a light snack. 

Στο «Μεσογαία» οι επισκέπτες µπορούν να απολαύσουν 
πρωινό, µεσηµεριανό και δείπνο σε ένα 24ωρο εστιατόριο που 
προσφέρει εξαιρετική Μεσογειακή κουζίνα. Το γαλλικό, κοµψό, 
gourmet εστιατόριο «Καράβι» και το µπαρ του διαθέτουν 
εκπληκτική θέα πάνω από το ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών, 
καθώς και την πεδιάδα των Μεσογείων. Με τον ζεστό χώρο 
της βιβλιοθήκης και την µοντέρνα πέργκολα, το «’Αρτεµις» 
µπαρ είναι το ιδανικό µέρος για να µοιραστείτε ένα ποτό ή να 
απολαύσετε ένα ελαφρύ σνακ.

Pure moments of pleasure
Experience a wide range of activities at “THE SPA”. Hair styling, 

fitness center with sauna, sunlit indoor swimming pool, massage, 

manicure-pedicure, and unique well-being sensations through 

facial & body treatments thanks to the renowned Valmont & Cinq 

Mondes products.  

∆οκιµάστε τις υπηρεσίες του «THE SPA» το οποίο 
συµπεριλαµβάνει κοµµωτήριο, γυµναστήριο µε σάουνα, 
ηλιόλουστη εσωτερική πισίνα, massage, manicure-pedicure 
και µοναδικές αισθήσεις ευεξίας µε θεραπείες προσώπου και 
σώµατος από προϊόντα Valmont & Cinq Mondes.





SOFITEL ATHENS AIRPORT 

FACILITIES

345 GUEST ROOMS

INCLUDING

13 SUITES

2 RESTAURANTS

2 BARS

10 MEETING ROOMS

PRIVATE INDOOR PARKING

“CLEFS D’OR” CONCIERGE

ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT – 190 19 SPATA – GREECE
TEL. : +30 210 35 44 000 – FAX : +30 210 35 44 444

H3167@SOFITEL.COM
WWW.SOFITEL-ATHENS-AIRPORT.COM

WWW.FACEBOOK.COM/SOFITELATHENSAIRPORT 
WWW.TWITTER.COM/SOFITELATHENS

WWW.SOFITEL.COM




