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Domotel Kastri: Οικογενειακή,  
καλοκαιρινή απόδραση στα βόρεια προάστια

Με τον καιρό να ζεσταίνει ολοένα και περισσότερο, όλοι μας ανα-
ζητούμε μια διέξοδο μακριά από το σπίτι στο οποίο κλειστήκαμε 
για πολύ καιρό. Το πρόβλημα είναι ότι οι παραλίες της Αττικής δεν 
μας χωρούν όλους και λίγοι είναι εκείνοι οι προορισμοί μακριά από 
την πολυκοσμία -στους οποίους μπορούμε να πάμε και να νιώ-
θουμε ασφαλείς- και αρκετά κοντά ώστε να μην ταλαιπωρηθού-
με από την κίνηση.

Ένας από αυτούς είναι το Domotel Kastri, μέλος της αλυσίδας 
Domotel Hotels & Resorts που έχοντας αναγνωρίσει τον παραπά-
νω προβληματισμό, ετοίμασε ένα νέο concept, προσφέροντας την 
εμπειρία των οικογενειακών αποδράσεων μέσα στην πόλη, σε συν-
δυασμό με την καλοκαιρινή χαλάρωση μέσα στη φύση. Κι όλα αυτά 
στα βόρεια προάστια της Αθήνας.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή: οι άνθρωποι του το 
Domotel Kastri αποφάσισαν να εκμεταλλευτούν την καταπράσινη 
έκταση τεσσάρων στρεμμάτων  που περιβάλλει τον χώρο του ξενο-
δοχείου και να τη διαμορφώσουν έτσι ώστε να γίνει μια ανάσα κα-
λοκαιρινής δροσιάς στην πρωτεύουσα. Εδώ, από το πρωί έως το 
βράδυ, μπορεί να απολαύσει κανείς τον καφέ ή τον χυμό του, κα-
θώς και ελαφριά σνακ, σαλάτες, ορεκτικά αλλά και εξαιρετικά πιά-
τα barbeque, κατευθείαν από τη φωτιά της σχάρας. Σε αυτό τον απί-
στευτο κήπο λειτουργεί, επίσης, το pop-up Hot Dogs & Bubbles το 
οποίο φιλοδοξεί να γίνει ένα νέο meeting point με χαρούμενη διά-
θεση, λαχταριστά hot dogs, δροσερά κοκτέιλ, αφρώδη κρασιά και 
αναψυκτικά, κάτω από τη σκιά των πανύψηλων πεύκων.

Ο σχεδιασμός όμως δε σταματά εδώ, καθώς ακριβώς για να κα-
λυφθεί η ανάγκη για τις οικογενειακές αποδράσεις που σας ανέ-
φερα παραπάνω, δημιουργήθηκε το FunFam πακέτο που τα έχει 
όλα: χαλάρωση, αδρεναλίνη και φαγητό. Σε αυτό συμβάλλει το 
νέο Edutainment Park που φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις του το 
Domotel Kastri, με πολλές και ενδιαφέρουσες outdoor δραστηρι-
ότητες για μικρούς και μεγάλους, ενώ η εμπειρία ολοκληρώνεται 
με ένα picnic basket για όλη την οικογένεια μέσα στη φύση.

Προσωπικά, φέρνοντας στο μυαλό το καταπράσινο αλσύλλιο του 
Domotel Kastri σκέφτηκα ότι αποτελεί την ιδανική επιλογή και για 
επιτυχημένα team building events, αλλά και outdoor meetings - 
η φύση και ο καθαρός αέρας λειτουργούν πάντα ως η μεγαλύτερη 
έμπνευση για τη γέννηση νέων ιδεών αλλά και συμβάλλουν στην 
ενίσχυση της ομαδικότητας, ιδιαίτερα σε μια εποχή που η εξ απο-
στάσεως εργασία έχει διαταράξει τις συνήθεις ισορροπίες. Χώρια 
που εκτός από την ύπαιθρο σφραγίδα ασφάλειας που εγγυάται με τα 
μέτρα προστασίας που ακολουθεί το ξενοδοχείο.  Ρώτησα, λοιπόν, 
και μου επιβεβαίωσαν πως οι εξειδικευμένοι συνεργάτες του ξε-
νοδοχείου μπορούν να  σχεδιάσουν ένα custom made πρόγραμμα 
για επαγγελματικές συναντήσεις μακριά από ψυχοπλακωτικά γρα-
φεία και αίθουσες με μοκέτες. Και για μένα την εργασιομανή, αυτό 
αποτελεί το καλύτερο pampering.
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Domotel Kastri
Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου 154 & Ρωμυλίας,  
τηλ. Τηλ:210-35.07.100
FunFam Πακέτο: Δραστηριότητες στο Edutainment Park με 
picnic basket για όλη την οικογένεια (κατόπιν παραγγελίας) στην 
τιμή των €37/άτομο (€26/παιδί).


