
Let’s be
Divine

this
Christmas 



Φέτος, περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, όλοι 
αναζητούμε να ζήσουμε στιγμές μαγείας, ζεστασιάς και να 

μοιραστούμε με τους αγαπημένους μας το πνεύμα 
των Χριστουγέννων.

Γιορτάστε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα και αφεθείτε σε 
μια σειρά από κομψές εκδηλώσεις για την πιο “Divine” 

εποχή του χρόνου.

Μοιραστείτε τη χαρά και την αγάπη στο Divani Caravel, 
όπου η μαγεία γεμίζει τους διαδρόμους και μια αληθινή 

χώρα των θαυμάτων περιμένει.

Εκ μέρους της οικογένειας Διβάνη, σας ευχόμαστε ευημερία 
και ό,τι καλύτερο για το νέο έτος!

 
Happy Holidays!

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε μας σσσ

divanis.com 
@DivaniCollectionHotels       @divanicollection



Festive 
Family Time

από €240 ανά διανυκτέρευση

Πολυτελής διαμονή σε οικογενειακό δωμάτιο

Εορταστικό δώρο κατά την άφιξή σας στο δωμάτιο

Πολυτελές Χριστουγεννιάτικο πρωινό σε μπουφέ

Καθημερινή υπηρεσία μεταφοράς με το πουλμανάκι του ξενοδοχείου μας 
από και προς το κέντρο της πόλης (πλατεία Συντάγματος)

Δωρεάν χρήση του WiFi και late check out έως τις 17:00

Σας προσκαλούμε να περάσετε μαζί μας αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνοντας μια πολυτελή διαμονή με 
απόλυτη χαλάρωση και αξέχαστες οικογενειακές εμπειρίες.

Επωφεληθείτε από τις ειδικές προσφορές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτή την εορταστική περίοδο.

Luxury Christmas & 
New Year’s Getaway 

 από €240 ανά διανυκτέρευση

Διαμονή σε πολυτελές δωμάτιο 

Ποτό καλωσορίσματος κατά την άφιξή σας

Εορταστικό δώρο κατά την άφιξή σας στο δωμάτιο

Πολυτελές Χριστουγεννιάτικο πρωινό σε μπουφέ

Συμμετοχή στο Χριστουγεννιάτικο ή Πρωτοχρονιάτικο Gala με μενού πέντε πιάτων

Δωρεάν χρήση του WiFi και late check-out έως τις 17:00

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες



Superior Room
€175

Standard Room
€140

Executive Room 
€210

Family Room
€240

Acropolis View Suite 
€550

Festive Accommodation Rates 

Premier Suite
€320

Divine Family Suite 
€550

Divine Acropolis View Suite
€900

Divine Suite
€500



Cheers to a
Divine

Festive Season!



Love is sweet
please take a treat 

1-6 Ιανουαρίου

Οι μικροί μας φίλοι ηλικίας 5 με 12 ετών θα περάσουν τις μέρες τους εδώ 
απολαμβάνοντας μία μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων. 

Τα παιδιά σας θα βιώσουν μία σειρά από ενασχολήσεις από επιτραπέζια παιχνίδια, 
εορταστικές χειροτεχνίες και διακόσμηση μπισκότων ενώ παράλληλα θα γράψουν το δικό τους 

γράμμα στον Άγιο Βασίλη τραγουδώντας Χριστουγεννιάτικα κάλαντα.

Η απόλυτη Χριστουγεννιάτικη εμπειρία ξεκινάει από το λόμπι του ξενοδοχείου 
σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο γεμάτο Χριστουγεννιάτικες λιχουδιές 

και γεύσεις φτιαγμένες ειδικά για εσάς. 

“Bake it till you make it”
Christmas Bakery Class 

24 & 31 Δεκεμβρίου

Walking in a Christmas  
Wonderland

25 Δεκεμβρίου & 1 Ιανουαρίου

Είστε λάτρεις των γλυκών; Τότε η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα σας ξετρελάνει. 
Με την καθοδήγηση του ζαχαροπλάστη μας θα φτιάξετε τις πιο γνωστές 

Χριστουγεννιάτικες παραδοσιακές συνταγές. Μάθετε όλα τα μυστικά 
για αφράτους κουραμπιέδες και για τα τέλεια σιροπιασμένα μελομακάρονα 

για να ξετρελάνετε όλη την οικογένεια. Τελειώστε την εμπειρία σας δοκιμάζοντας 
τις δημιουργίες σας και απολαύστε ένα ζεστό ρόφημα. 



€100 ανά άτομο &
 €50 για παιδιά έως 12 ετών, τα ποτά χρεώνονται βάσει κατανάλωσης

 

Divine Christmas Breakfast at
25 Δεκεμβρίου

Απολαύστε την ημέρα των Χριστουγέννων με τους αγαπημένους σας 
σε ένα υπέροχο buffet brunch στο εστατόριο Φυλλόπολις με τη συντροφιά 

ζωντανής μουσικής από τον πιανίστα μας.

€65 ανά άτομο & €35 για παιδιά έως 12 ετών, τα ποτά χρεώνονται βάσει κατανάλωσης

Christmas Day Brunch at 

Το γνωστό σε όλους afternoon tea δεν ήταν ποτέ τόσο λαμπερό. 
Επισκεφτείτε μας στο JuJu Bar Restaurant για μια μοναδική εμπειρία 

και απολαύστε το ειδικά διαμορφώμενο εορταστικό μενού.

€40 ανά άτομο με ένα ποτήρι σαμπάνιας & €20 για παιδιά έως 12 ετών με μια ζεστή σοκολάτα 

Jolly Festive Champagne Afternoon Tea 
at    

25 Δεκεμβρίου - 4 Ιανουαρίου

Καλωσόρισμα του chef με κροκέτα μουσακά, 
chutney τομάτας και φύτρες μουστάρδας  

 Βελουτέ αγκινάρας Ιερουσαλήμ με μικρά νιόκι πατάτας, 
κάρδαμο και πράσινο λάδι μυρωδικών

 

Ταρτάρ τόνου με σαλάτα από φύκια wakame,  
μαγιονέζα wasabi και tobico 

Φιλετάκια πάπιας με σάλτσα εσπεριδοειδών, πουρέ παστινάκι, λάχανο bok choy,
κροκέτες camembert & gel πικρής σοκολάτας με espresso       

Εκλαίρ με mousse κάστανου, 
φλοίδα σοκολάτας & σάλτσα καραμέλας

Αρωματικός καφές φίλτρου
Μελομακάρονα και κουραμπιέδες   

Η τέλεια αρχή για την ημέρα των Χριστουγέννων σας περιμένει! 
Οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν από τον πλούσιο εορταστικό μας μπουφέ γεμάτο 

λαχταριστές γεύσεις και κλασικές Χριστουγεννιάτικες μυρωδιές. 
€35 ανά άτομο

Περάστε την παραμονή Χριστουγέννων κοντά μας και απολαύστε το γιορτινό μενού 
ειδικά διαμορφωμένο για αυτήν την βραδιά με τη συντροφιά ζωντανής μουσικής.

Magic & Sparkle Christmas Eve Dinner 
24 Δεκεμβρίου



New Year’s Eve Countdown Dinner  

31 Δεκεμβρίου

€110 ανά άτομο &
 €55 για παιδιά έως 12 ετών, τα ποτά χρεώνονται βάσει κατανάλωσης

 

Καλωσόρισμα του chef με λαβράκι ceviche σε δροσερή σαλάτα με μάνγκο, 
ραπανάκι & πράσινο μήλο

Βελουτέ γλυκοπατάτας με προσούτο πάπιας, chips κρεμμυδιού, 
λάδι σχοινόπρασου και ξινή κρέμα

Γαρίδες μαριναρισμένες με yuzu, κρέμα αβοκάντο, 
πίκλες φινόκιο και gel εσπεριδοειδών

Φιλέτο μόσχου σχάρας με πουρέ τοπιναμπούρ, νιόκι μωβ πατάτας, κατσικίσιο τυρί, 
σάλτσα Mαυροδάφνης και χώμα μαύρης τρούφας

Russian tale με αλατισμένη καραμέλα και μπισκότο πραλίνας 

 Βασιλόπιτα & ποτήρι σαμπάνιας

Απολαύστε την πρώτη ημέρα του νέου έτους σε ένα υπέροχο Brunch με 
τη συντροφιά ζωντανής μουσικής από τον πιανίστα μας.

€65 ανά άτομο & €35 για παιδιά έως 12 ετών, τα ποτά χρεώνονται βάσει κατανάλωσης 

Lucky New Year’s Day Brunch at 

€35 ανά άτομο

Το γνωστό σε όλους afternoon tea δεν ήταν ποτέ τόσο λαμπερό. 
Επισκεφτείτε μας στο JuJu Bar Restaurant για μια μοναδική εμπειρία και 

απολάυστε το ειδικά διαμορφώμενο εορτάστικό μενού.

€40 ανά άτομο με ένα ποτήρι σαμπάνιας & €20 για παιδιά έως 12 ετών με μια ζεστή σοκολάτα 

Magical New Year’s Champagne 
Afternoon Tea at

New Year’s Day Breakfast at
1 Ιανουαρίου

Ζήστε μία μοναδική και αξέχαστη Παραμονή Πρωτοχρονιάς! 
Μετρήστε αντίστροφα μέχρι τα μεσάνυχτα σε μια γιορτινή και μαγική ατμόσφαιρα 

και υποδεχτείτε το νέο έτος απολαμβάνοντας το γιορτινό μενού 5 πιάτων 
που έχουμε ετοιμάσει για αυτήν την ιδιαίτερη μέρα 

Η τέλεια αρχή για την πρώτη ημέρα του χρόνου σας περιμένει! 
Οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν από τον πλούσιο εορταστικό μας μπουφέ 

γεμάτο λαχταριστές γεύσεις και κλασικές εορταστικές μυρωδιές. 



Λ. Βασιλέως Αλεξάνδρου, 161 21 Αθήνα |  T: 210 720 7000 
www.divanis.com


