
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 
 

 

 

 

MAIN DECK 
 
Στον χώρο περιμετρικά της Λίμνης Βουλιαγμένης διατίθενται 
ξαπλώστρες, chaise-lounges και τραπέζια με καθίσματα  
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.  

Στον χώρο δεν πραγματοποιούνται κρατήσεις. 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 15 €   
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ: 18 € 
 
ΜΕΛΗ 
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 12 €  
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ: 15 € 
 

ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 5 ΕΤΩΝ  ΔΩΡΕΑΝ 

WOODEN EDGE 
 

Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος στην άκρη της Λίμνης με το 
ξύλινο στοιχείο να πρωταγωνιστεί. Αναπαυτικές ξαπλώστρες 
φιλοξενούν στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας. 

Για κρατήσεις +302108962239 και cs@vouliagmenilake.gr    
 
ΤΙΜΕΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 50 €  ανά σετ των δύο 
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ: 60 € ανά σετ των δύο 
 
ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 5 ΕΤΩΝ  ΔΩΡΕΑΝ 
 
*Η τιμή αφορά στην είσοδο δύο ατόμων. Σε αυτή 
περιλαμβάνεται το ολοήμερο εισιτήριο στη Λίμνη και μία φιάλη 
νερό.  
 
 

DOUBLE DAYBEDS 
 
Κοντά στον πύργο του ναυαγοσώστη με θέα τον εντυπωσιακό 
βράχο τα double daybeds εγγυώνται αμεσότητα στο νερό και 
δροσιά πλάι στη Λίμνη. 

Για κρατήσεις +302108962239 και cs@vouliagmenilake.gr    
 
ΤΙΜΕΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 50 € ανά σετ των δύο 
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ: 60 € ανά σετ των δύο 
 
ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 5 ΕΤΩΝ: ΔΩΡΕΑΝ 
 
*Η τιμή αφορά στην είσοδο δύο ατόμων. Σε αυτή 
περιλαμβάνεται το ολοήμερο εισιτήριο στη Λίμνη και μία φιάλη 
νερό.  
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LOUNGE SOFAS 
 
Στο κέντρο του Main Deck οι άνετοι καναπέδες  χωρητικότητας 
έξι ατόμων καλωσορίζουν την παρέα ή την οικογένεια για μια 
ημερήσια εμπειρία γεμάτη αναψυχή, ευεξία και νόστιμες γεύσεις 
του ανανεωμένου μενού. 
 

Για κρατήσεις +302108962239 και cs@vouliagmenilake.gr    
 
ΤΙΜΕΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  100 €  έως και 6 άτομα 
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ: 120 € έως και 6 άτομα 
 
*Η τιμή αφορά στην είσοδο έως έξι ατόμων. Σε αυτή  
περιλαμβάνεται το ολοήμερο εισιτήριο στη Λίμνη και μία φιάλη 
νερό. 
 
 
 
 
 
ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 5 ΕΤΩΝ  ΔΩΡΕΑΝ 
 
ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 5 ΕΤΩΝ: ΔΩΡΕΑΝ  
ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 5 ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ: 25 € 
 
*Στην τιμή περιλαμβάνεται το ολοήμερο εισιτήριο στη Λίμνη, μια 
φιάλη νερό και ένα καλλυντικό αντισηπτικό.  
 

PRIVE AREA 
 

Στη σκιά των πεύκων με αξεπέραστη θέα στη Λίμνη και τον 
εντυπωσιακό βράχο, η Privé Area προσφέρει ιδιωτικότητα σε 
ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον με προσεγμένη επίπλωση 
και νέες εγκαταστάσεις. Ο χώρος φιλοξενεί περιορισμένο 
αριθμό επισκεπτών. 

Για κρατήσεις +302108962239 και cs@vouliagmenilake.gr    
 
ΤΙΜΕΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 35 € ανά άτομο 
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ: 45 € ανά άτομο 
 
ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 5 ΕΤΩΝ: ΔΩΡΕΑΝ  
ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 5 ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ: 25 € 
 
*Στην τιμή περιλαμβάνεται το ολοήμερο εισιτήριο στη Λίμνη, 
μια φιάλη νερό και ένα καλλυντικό αντισηπτικό.  
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