


εόρταστικό Δειπνό 
παραμόνήσ χριστόΥΓεννΩν 

Περάστε την παραμονή των Χριστουγέννων κοντά μας, 
και απολαύστε τον εορταστικό μπουφέ μας με τη συ-
ντροφιά ζωντανής μουσικής.   
 € 85 / άτομο & € 40 για παιδιά έως 12 ετών

ΞεχΩριστή παραμόνή  
χριστόΥΓεννΩν στό α + D BAR 

απολαύστε τις ιδιαίτερες δημιουργίες του σεφ μας και 
διασκεδάστε με ζωντανή μουσική.   
 € 85 / άτομο

BRUNCH BUFFeT χριστόΥΓεννΩν 
Γιορτάστε την ημέρα των Χριστουγέννων με τα αγαπη-
μένα σας πρόσωπα σε ένα υπέροχο brunch.  
 € 68 / άτομο & € 34 για παιδιά έως 12 ετών

Λαμπερό παρτΥ  
παραμόνήσ πρΩτόχρόνιασ

καλωσορίστε τη νέα Χρονιά απολαμβάνοντας τον εορτα-
στικό μπουφέ και διασκεδάστε με ζωντανή μουσική.   
 € 85 / άτομο & € 40 για παιδιά έως 12 ετών

παραμόνή πρΩτόχρόνιασ  
στό A+D BAR

απολαύστε τις ιδιαίτερες δημιουργίες του σεφ μας και 
διασκεδάστε με ζωντανή μουσική.    
 € 85 / άτομο

BRUNCH BUFFeT πρΩτόχρόνιασ 
απολαύστε την πρώτη ημέρα του νέου έτους σε ένα 
υπέροχο Βrunch με ζωντανή μουσική.   
 € 68 / άτομο & € 34 για παιδιά έως 12 ετών

CHRISTMAS eVe  
GALA DINNeR 

Celebrate the night before Christmas with us, enjoy a 
rich dinner from our buffet, dance and party to our live 
musical entertainment.   
 € 85 / person & € 40 for children under 12 years old

A SPeCIAL CHRISTMAS eVe  
AT A+D BAR 

savour the festive gourmet creations of our chef and 
enjoy our live musical entertainment.   
 € 85 / person

CHRISTMAS BRUNCH BUFFeT 
Enjoy Christmas Brunch with friends and family at an 
elegant yet relaxed setting.  
  €68 / person & € 34 for children under 12 years old

New YeAR’S 
eVe PARTY

Bring in the New Year in style enjoying a rich dinner from 
our buffet and partying with our live music.   
 € 85 / person & € 40 for children under 12 years old

A SPeCIAL New YeAR’S eVe  
PARTY AT A+D BAR

savour the festive gourmet creations of our chef and 
enjoy our live musical entertainment.   
 € 85 / person

New YeAR’S BRUNCH BUFFeT 
Enjoy New Year’s Brunch in an elegant yet relaxed 
setting with live music.    
 € 68 / person & € 34 for children under 12 years old

ΞΕΧωριστα ΠακΕτα ΔιαΜονησ | UNiqUE ACCoMModAtioN PACkAgEs
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ΕορταστικΕσ ΕκΔηλωσΕισ   |    FEstivE EvENts

Αγ. Νικολάου 10  |  166 71 Βουλιαγμένη  |  Τ: 210 891 1100  |  10 Ag. Nikolaou Str.  |  Vouliagmeni 166 71  |  Greece  |  Τ: +30 210 891 1100

www.divaniapollonhotel.com

LUXURY CHRISTMAS & New YeAR’S GeTAwAY  From 230€ /night

   Διαμονή σε πολυτελές δωμάτιο με θέα στη θάλασσα με πλούσιο πρωινό σε μπουφέ| Luxurious accommodation with sea 

view and daily Buffet Breakfast

   Ποτό καλωσορίσματος κατά την άφιξη σας στο A & d Bar | Welcome drink upon arrival at A&d Bar  

  Εορταστικό δώρο κατά την άφιξή σας στο δωμάτιο | Festive gift in room upon arrival

   συμμετοχή στο εορταστικό δείπνο σε μπουφέ με ζωντανή μουσική (τα ποτά χρεώνονται βάσει κατανάλωσης) | Celebratory 

buffet dinner with live entertainment (drinks charged as taken)

   Δωρεάν είσοδος στο κέντρο Θαλασσοθεραπείας | Complimentary entrance to our thalassotherapy Center 

  Δωρεάν χρήση του Wi-Fi | Complimentary Wi-Fi       Late check-out έως τις 17:00 | Late check-out till 17:00

   καθημερινή δωρεάν υπηρεσία μεταφοράς με το πουλμανάκι του ξενοδοχείου μας από και προς το κέντρο της πόλης | 

daily complimentary shuttle bus service to and from the city centre

FeSTIVe FAMILY TIMe   From 270€ / night

   Πολυτελής διαμονή σε δύο δωμάτια που επικοινωνούν μεταξύ τους με πλούσιο πρωινό σε μπουφέ | Luxurious 

accommodation in two connecting rooms with daily Buffet Breakfast

   25% έκπτωση για το παιδικό δωμάτιο | 25% discount on the children’s room 

   Εορταστικά δώρα στο δωμάτιο κατά την άφιξη σας | Festive gift in room upon arrival 

   Δωρεάν πρόσβαση στο χώρο Christmas Wonderland (αίθουσα ψυχαγωγίας ειδικά διαμορφωμένη για παιδιά) | 

Complimentary access to our Christmas Wonderland (kid’s entertainment room) 

  Δωρεάν χρήση του Wi-Fi | Complimentary Wi-Fi       Late check-out έως τις 17:00 | Late check-out till 17:00

   καθημερινή δωρεάν υπηρεσία μεταφοράς με το πουλμανάκι του ξενοδοχείου μας από και προς το κέντρο της πόλης | daily 

complimentary shuttle bus service to and from the city centre



tHis FEstivE sEAsoN oFFER A UNiqUE giFt oF  
BEAUtY ANd RELAxAtioN to YoUR LovEd oNEs

At Divani Caravel visit Peak Health Club and spa, a serene and harmonious environment, with breath-taking views 

of the city and the Acropolis. Here you can find 3 beauty cabins, one of which is especially designed for couples.  

our therapies are customized to your individual needs, thus ensuring an unforgettable experience. We use the exceptional 

Ligne st. Barth and thalgo series of products and offer an extensive variety of beauty treatments and massages.

At Divani Apollon Palace & Thalasso visit our award-winning 3.500 m2  spa, the only thalassotherapy Centre in Attica, 

with one of the largest and fully equipped swimming pools in greece (270 m2). the unique aesthetic identity of the space, 

the extensive variety of offered treatments, as well as our highly trained and discreet therapists guarantee a combination of 

relaxation and well-being. 

Find out about our Gift Vouchers and festive packages and offer an unforgettable gift!

ΦΕτοσ τισ ΓιορτΕσ ΠροσΦΕρΕτΕ Ενα ΔιαΦορΕτικο Δωρο 
Χαλαρωσησ και ΠΕριΠοιησησ σΕ αΥτοΥσ ΠοΥ αΓαΠατΕ

στο Divani Caravel επισκεφθείτε το Peak Health Club and spa, έναν χώρο ηρεμίας και αρμονίας, με μαγευτική θέα στην πόλη 

και την ακρόπολη. Εδώ θα βρείτε 3 καμπίνες περιποίησης, μεταξύ των οποίων μια ειδικά σχεδιασμένη για ζευγάρια. οι θερα-

πείες προσαρμόζονται στις προσωπικές σας ανάγκες, διασφαλίζοντας μια αξέχαστη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα εξαιρετικά 

προϊόντα Ligne st. Barth και thalgo και προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία από θεραπείες ομορφιάς και μασάζ.

στο Divani Apollon Palace & Thalasso επισκεφθείτε το βραβευμένο μας sPA των 3.500 τ.μ., όπου θα βρείτε το μοναδικό 

κέντρο θαλασσοθεραπείας στην ευρύτερη περιοχή της αθήνας, με μια από τις μεγαλύτερες και πλήρως επανδρωμένες πισίνες 

στην Ελλάδα (270 τ.μ.). η μοναδικής αισθητικής αρτιότητα του χώρου, η μεγάλη ποικιλία προσφερόμενων θεραπειών και η 

υψηλή τεχνογνωσία και διακριτικότητα των θεραπευτών εγγυάται ένα συνδυασμό χαλάρωσης και ευεξίας. 

Ρωτήστε για τα Gift Vouchers και τα εορταστικά πακέτα μας και προσφέρετε ένα δώρο που θα μείνει αξέχαστο!

ULTIMATe COCOONING PACKAGe   From 203€ / night

    Διαμονή σε πολυτελές δωμάτιο | Luxurious accommodation in one of our guest rooms

   Πρωινό στο δωμάτιο για όλες τις ημέρες της διαμονής σας | daily in-Room Breakfast 

  Εορταστικό δώρο κατά την άφιξή σας στο δωμάτιο | Festive gift in room upon arrival

   καθημερινή χρήση σάουνας (20 λεπτά) | daily use of Private sauna (20 minutes) 

   1 μασάζ / άτομο με επιλογή από αιθέρια έλαια (50 λεπτά) | 1 Massage / person with a choice of essential oils (50 minutes) 

   καθημερινή πρόσβαση στο γυμναστήριο και στο χώρο χαλάρωσης | daily access to the fitness center and relaxation room

   καθημερινή χρήση της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας | daily use of the heated indoor swimming pool

  Δωρεάν χρήση του Wi-Fi | Complimentary Wi-Fi       Late check-out έως τις 17:00 | Late check-out till 17:00

FeSTIVe COCOONING PACKAGe   From 233€ / night

    Διαμονή σε πολυτελές δωμάτιο με θέα στη θάλασσα| Luxurious accommodation with sea view 

   Πρωινό στο δωμάτιο για όλες τις ημέρες της διαμονής σας | daily in-Room Breakfast 

  Εορταστικό δώρο κατά την άφιξή σας στο δωμάτιο | Festive gift in room upon arrival

   Δωρεάν καθημερινή είσοδο στο κέντρο Θαλασσοθεραπείας | Δωρεάν καθημερινή χρήση του Χαμάμ & σάουνα | 1 μασάζ 

ανά άτομο με μια επιλογή των αιθέριων ελαίων (50 λεπτά) | Complimentary daily entrance to the thalassotherapy Center | 

Complimentary daily use of Hamam & sauna | 1 Massage per person with a choice of essential oils (50 minutes)

   καθημερινή πρόσβαση στο γυμναστήριο και στο χώρο χαλάρωσης | daily access to the fitness center and relaxation room

  Δωρεάν χρήση του Wi-Fi | Complimentary Wi-Fi       Late check-out έως τις 17:00 | Late check-out till 17:00

Εορταστικα ΠακΕτα Χαλαρωσησ | FEstivE RELAxAtioN PACkAgEs giFt voUCHERs



ΕταιρικΕσ ΕκΔηλωσΕισ  |  CoRPoRAtE EvENts

Επιλέξτε ανάμεσα σε 3 μαγευτικούς χώρους  
και προσφέρετε στους συνεργάτες σας  

μια αξέχαστη εκδήλωση

A+D BAR στο Divani Apollon Palace & Thalasso

Εστιατόριο Brown’s στο Divani Caravel

Acropolis Secret στο Divani Palace Acropolis

 

3 ΕΙδη ΠρΟΤΕΙΝΟμΕΝωΝ ΕΚδηΛωσΕωΝ

CoCktail    € 40 / άτομο
το πακέτο περιλαμβάνει ποικιλία finger food,  

λαχταριστά γλυκά και απεριόριστη κατανάλωση  
σε κρασί, μπύρες και αναψυκτικά.

Set Menu    € 45 / άτομο
το πακέτο περιλαμβάνει πλούσιο μενού 4 πιάτων 
και απεριόριστη κατανάλωση σε κρασί, μπύρες  

και αναψυκτικά.

Party BuFFet    € 48 / άτομο
η επιλογή αυτή προσφέρει πλούσιο μπουφέ και απεριόριστη 

κατανάλωση σε κρασί, μπύρες και αναψυκτικά.

 

Για να γίνει ακόμη πιο αξέχαστη η εκδήλωσή σας,  
σας προσφέρουμε:

Χριστουγεννιάτικο στολισμό του χώρου
Ποτό καλωσορίσματος κατά την άφιξή σας

dJ για τη διάρκεια της εκδήλωσης

Choose between 3 majestic private spaces  
and offer your colleagues an  

unforgettable event

A+D BAR at Divani Apollon Palace & Thalasso

Brown’s Restaurant at Divani Caravel

Acropolis Secret at Divani Palace Acropolis

 

3 DIffeReNT eVeNT SuGGeSTIoNS

CoCktail    € 40 / person
this package includes a big variety of finger food  

and canapés, delicious desserts, unlimited  
consumption of wine, beers and soft drinks

Set Menu    € 45 / person
τhis package offers a rich 4-course dinner, unlimited 

consumption of wine, beers and soft drinks

Party BuFFet    € 48 / person
τhis option includes a rich buffet with cold and hot options, 

unlimited consumption of wine, beers and soft drinks

 

our Christmas presents to you for your  
memorable party are:

the space beautifully decorated in the Christmas spirit
A seasonal welcome drink upon arrival to get 

your party started
dJ for the whole night 

Γιορτάστε μαζί μας & δημιουργήστε τις δικές σας αξέχαστες στιγμές
Celebrate with us & create your own memorable moments

Βασιλέως αλεξάνδρου 2  |  161 21 αθήνα  |  τ: 210 720 7000  |  2 vassileos Alexandrou str.  |  Athens 161 21  |  greece  |  τ: +30 210 720 7000

www.divanis.com



www.divanis.com


