
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

“Thalassea” – Η πιο δημοφιλής παραλία της πόλης σας περιμένει 
καθαρή και φιλόξενη! 

 
Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2017 

 
 
Στην πλήρη διαβεβαίωση για ασφαλή κολύμβηση στα καθαρά νερά της παραλίας 
“Thalassea” στην Α’ Πλαζ Βούλας προχωρά ο Όμιλος Grecotel. Μετά από ενδελεχείς ελέγχους 
που πραγματοποίησαν συνεργάτες του Ομίλου και τις συντονισμένες ενέργειες του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με την έγκαιρη πόντιση πλωτού φράγματος για την προστασία 
της ακτής, τα νερά στην παραλία παραμένουν καθαρά και φιλόξενα. Σε καθημερινή βάση και 
μέχρι τη λήξη της σαιζόν στη διάθεση του κοινού θα βρίσκονται τα αποτελέσματα από τους 
δειγματοληπτικούς ελέγχους που πραγματοποιούνται. 
 
Υπενθυμίζεται ότι το “Thalassea” αναδιοργανώθηκε πρόσφατα και  λειτουργεί με την 
σφραγίδα της Grecotel. Με επίκεντρο τον άνθρωπο και υπόδειγμα τα κορυφαία ξενοδοχεία 
του σε όλη την Ελλάδα, ο Όμιλος συνεχίζει να προσφέρει υψηλές υπηρεσίες εφαρμόζοντας 
υπεύθυνη περιβαλλοντική πολιτική για 40 και πλέον έτη. Η Grecotel είναι η πρωτοπόρος 
εταιρία στη χώρα μας στους τομείς προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης του 
περιβάλλοντος και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 
 
Υπογραμμίζεται ότι η δημοφιλής παραλία είναι πλήρως οργανωμένη με ναυαγοσώστη, 
διαθέτει ολοκαίνουριες αναπαυτικές ξαπλώστρες και ομπρέλες, αποδυτήρια, ντουζιέρες, 
mini-market, χώρους για παιχνίδι και όλα όσα χρειάζεται κανείς για να περάσει μια 
ξέγνοιαστη μέρα στη θάλασσα. Στο snack bar του “Thalassea” προσφέρονται χυμοί, μπύρες 
και αναψυκτικά, αλλά κι ελαφρά πεντανόστιμα γεύματα, όπως ξεροψημένα τοστ, 
λαχταριστά σάντουιτς, χορταστικές σαλάτες και δροσερές φρουτοσαλάτες.  Όλα είναι 
παρασκευασμένα με επιλεγμένα υλικά και σε προσιτές τιμές.   
 
Το “Thalassea” βρίσκεται 18 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας και είναι εύκολα 
προσβάσιμο με όλα τα μεταφορικά μέσα. Λίγα μόλις μέτρα από την είσοδο της πλαζ υπάρχει 
στάση του τραμ, ενώ πολλά λεωφορεία  εξυπηρετούν την περιοχή με τακτικά δρομολόγια. 
 
Η είσοδος, στην όποια περιλαμβάνεται η χρήση ξαπλώστρας & ομπρέλας, κοστίζει 3 ευρώ τις 
καθημερινές και 6 ευρώ τα Σαββατοκύριακα & τις αργίες. Τα παιδιά μέχρι 6 ετών δεν 
πληρώνουν είσοδο. Τα παιδιά από 6-12 ετών, φοιτητές και ηλικιωμένοι καταβάλλουν 
μειωμένο εισιτήριο 2 ευρώ όλες τις μέρες. Επίσης, το parking είναι δωρεάν. 
Ωράριο λειτουργίας: 09.00-18:00 
 

THALASSEA 
Αλκυονίδων 4, Βούλα 

Τηλ: 2108954593 
www.thalassea.gr 

 

http://www.thalassea.gr/
www.thalassea.gr


 
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείτε στα γραφεία της Grecotel: 
κ.κ.  Ε.Γιακουμάκη: 210 3743600, κα Ελένη Χουρίδου: 210 3743527 

www.grecotel.com 
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