
 
 
 
 
 
 
 

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

...BE MY VALENTINE 

Ρομαντικές Προσφορές Αγίου Βαλεντίνου 14/02/2019 

Την πιο ερωτική μέρα του χρόνου, εμβληματικά ξενοδοχεία στην Αθήνα, τη Λάρισα και την 
Αλεξανδρούπολη σας προσκαλούν να γιορτάσετε απολαμβάνοντας τη ζεστή φιλοξενία της Grecotel με 
εμπνευσμένα ρομαντικά μενού και μοναδικά πακέτα διαμονής που ετοιμάσαμε αποκλειστικά για την 
ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου! 

♥ ΑΘΗΝΑ 

Grecotel Pallas Athena 

 

Στην καρδιά της Αθήνας σας υποδέχεται το Grecotel Pallas Athena, μία αίσθηση πολυτελούς downtown 
κατοικίας, με υπέροχες συλλογές έργων τέχνης που κοσμούν όλους τους χώρους. Επιλέξτε ένα από τα 
ιδιαίτερα ατμοσφαιρικά δωμάτια, διακοσμημένα από έργα και τοιχογραφίες avant garde καλλιτεχνών 
και απολαύστε ένα εμπνευσμένο ρομαντικό δείπνο με «Αφροδισιακό μενού» σε ένα art chic περιβάλλον 
με ζωντανή μουσική και θέα τη φωτισμένη νεοκλασική πλατεία Κοτζιά. 

Αφροδισιακό δείπνο 59€ ανά άτομο (δεν περιλαμβάνονται τα ποτά) 

Be my Valentine πακέτο με διαμονή και δείπνο από 159€ 

Περιλαμβάνεται: 



1 διανυκτέρευση σε δίκλινο Superior Guestroom 

• Ρομαντικό πρωινό στο κρεβάτι ή στο μπουφέ του εστιατορίου 

• Δείπνο για δύο με Αφροδισιακό μενού στο εστιατόριο του ξενοδοχείου την ημέρα του Αγίου 
Βαλεντίνου (μενού 5 πιάτων, δεν περιλαμβάνονται τα ποτά), υπό τους ήχους ατμοσφαιρικής 
ζωντανής μουσικής 

• Ρομαντικό καλωσόρισμα με αφρώδη οίνο και σοκολατάκια στο δωμάτιο κατά την άφιξη 

• Privilege Club: Μια φιάλη Semeli Ορεινός Ήλιος στο δείπνο και 3000 passion bonus points! 

• Προνομιακές τιμές σε θεραπείες ομορφιάς και ευεξίας 

• Δωρεάν αναβάθμιση δωματίου (βάσει διαθεσιμότητας) 

• Δωρεάν πρόσβαση στο γυμναστήριο 

• Δωρεάν early check-in, late check-out (βάσει διαθεσιμότητας) 

• Δωρεάν Wi-Fi 

Pampered with love πακέτο με διαμονή, δείπνο και θεραπεία Spa από 189€ 

• 1 διανυκτέρευση σε δίκλινο Graffiti Guestroom (ελάχιστη διαμονή 2 διανυκτερεύσεων) 

• Ρομαντικό πρωινό στο κρεβάτι ή στο μπουφέ του εστιατορίου 

• Δείπνο για δύο με Αφροδισιακό μενού στο εστιατόριο του ξενοδοχείου την ημέρα του Αγίου 
Βαλεντίνου (μενού 5 πιάτων, δεν περιλαμβάνονται τα ποτά), υπό τους ήχους ατμοσφαιρικής 
ζωντανής μουσικής 

• Ρομαντικό καλωσόρισμα με αφρώδη οίνο και σοκολατάκια στο δωμάτιο κατά την άφιξη 

• Privilege Club: Μια φιάλη Semeli Ορεινός Ήλιος στο δείπνο και 3000 passion bonus points! 

• Θεραπεία Spa για ζευγάρια - Love Potion for two Μια τελετή αληθινού αισθησιασμού κι 
απόλαυσης που μπορείτε να μοιραστείτε με το έτερον σας ήμισυ. 

• Δωρεάν αναβάθμιση δωματίου (βάσει διαθεσιμότητας) 

• Δωρεάν πρόσβαση στο γυμναστήριο 

• Δωρεάν early check-in, late check-out (βάσει διαθεσιμότητας) 
 

Τηλέφωνο Κρατήσεων: 210 3250900 

Αθηνάς 65, Πλ. Κοτζιά, Αθήνα 

grecotelpallasathena.com 

Vouliagmeni Suites 

Στο απόλυτο προάστιο της αθηναϊκής ελίτ, τη Βουλιαγμένη, σας καλωσορίζει το ρομαντικό all-suite 
Vouliagmeni Suites. Επιλέξτε ένα από τα μοναδικά δωμάτια με cosy ατμόσφαιρα και απολαύστε μία 
ειδυλλιακή βραδιά με ρομαντικό μενού και θέα τα κρυστάλλινα νερά του Σαρωνικού. 

Ρομαντικό δείπνο 43€ ανά άτομο (δεν περιλαμβάνονται τα ποτά) 

Be my Valentine πακέτο με διαμονή και δείπνο από 154€ 

Περιλαμβάνεται: 

1 διανυκτέρευση σε δίκλινο Deluxe Guest room με θέα θάλασσα 

• Ρομαντικό πρωινό στο κρεβάτι ή στο μπουφέ του εστιατορίου 

• Ρομαντικό δείπνο στο εστιατόριο “Adam & Eve” την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου (μενού 5 
πιάτων, δεν περιλαμβάνονται τα ποτά) 

• Ρομαντικό καλωσόρισμα με αφρώδη οίνο και σοκολατάκια στο δωμάτιο κατά την άφιξη 

• Privilege Club: Μια φιάλη Semeli Ορεινός Ήλιος στο δείπνο και 30% έκπτωση στην 2η 
διανυκτέρευση! 



• Δωρεάν early check-in, late check-out (βάσει διαθεσιμότητας) 

• Δωρεάν πρόσβαση στο γυμναστήριο 

• Δωρεάν Wi-Fi 

• Δωρεάν υπηρεσία συνδρομητικής τηλεόρασης 

Τηλέφωνο Κρατήσεων: 210 8964901 

Πανός 8 & Χλόης, Βουλιαγμένη 

vouliagmenisuites.com 

♥ ΛΑΡΙΣΑ 

Larissa Imperial 

 

Στην καρδιά της Θεσσαλίας σας υποδέχεται το ξενοδοχείο-κόσμημα της Λάρισας! Ιδανικό για ρομαντικές 
αποδράσεις, το Larissa Imperial θα σας συναρπάσει με το μοναδικό συνδυασμό πολυτέλειας και 
απλότητας, το εξαιρετικό service αλλά και τις απολαυστικές γαστρονομικές προτάσεις του Imperial 
Restaurant. Μέσα σε μια καταπράσινη έκταση σας περιμένουν υπέροχα διακοσμημένα δωμάτια, σουίτες 
και μπάνγκαλοους. Χαλαρώστε με το ταίρι σας στο πολυτελές Imperial Health Spa με μοναδικές 
θεραπείες αναζωογόνησης. 

Ρομαντικό δείπνο 42€ ανά άτομο (δεν περιλαμβάνονται τα ποτά) 

Be my Valentine πακέτο με διαμονή και δείπνο από 170€ 

Περιλαμβάνεται: 

• Διανυκτέρευση σε Superior Guestroom 

• Ρομαντικό πρωινό στο κρεβάτι ή στο μπουφέ του εστιατορίου 

• Ρομαντικό καλωσόρισμα στο δωμάτιο με αφρώδη οίνο και σοκολατάκια 

• Ρομαντικό δείπνο στο Imperial Restaurant (μενού 5 πιάτων, δεν περιλαμβάνονται τα ποτά) 

• Privilege Club: Μια φιάλη Semeli Ορεινός Ήλιος στο δείπνο και 50% έκπτωση στην 2η 
διανυκτέρευση! 

• Δωρεάν early check in και late check out (κατόπιν διαθεσιμότητας) 



• Δωρεάν χρήση της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας, γυμναστηρίου, χαμάμ και σάουνας στο 
Imperial Health Spa 

• Δωρεάν Parking 

• Δωρεάν WiFi 

Τηλέφωνο Κρατήσεων: 2410 687600 

Φαρσάλων 182, Λάρισα 

larissaimperial.com 

♥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Astir*Egnatia Alexandroupolis 

Δίπλα στη θάλασσα και το καταπράσινο πευκοδάσος του Πάρκου Εγνατία στη γοητευτική 
Αλεξανδρούπολη, το πολυτελές Mega Resort Astir*Egnatia Alexandroupolis υπόσχεται μοναδικές στιγμές 
αγάπης. Επιλέξτε τα υπερσύγχρονα δωμάτια με τη μαγευτική θέα στο απέραντο γαλάζιο, απολαύστε 
στην άνεση του δωματίου σας μοναδικές γεύσεις από το ειδικά διαμορφωμένο μενού για την ξεχωριστή 
αυτή ημέρα και χαλαρώστε στο ατμοσφαιρικό Fitness Club, με επιρροές από την παραμυθένια Ανατολή. 

Ρομαντικό δείπνο 32€ ανά άτομο (δεν περιλαμβάνονται τα ποτά) 

Be my Valentine πακέτο με διαμονή και δείπνο από 134€ 

Περιλαμβάνεται: 

• Διανυκτέρευση σε Egnatia Deluxe Guestroom  

• Ρομαντικό πρωινό στο κρεβάτι ή στο μπουφέ του εστιατορίου 

• Ρομαντικό καλωσόρισμα στο δωμάτιο με αφρώδη οίνο και σοκολατάκια 

• Ρομαντικό δείπνο στο Imperial Restaurant (μενού 3 πιάτων, δεν περιλαμβάνονται τα ποτά) 

• Privilege Club: Μια φιάλη Semeli Ορεινός Ήλιος στο δείπνο και 3000 passion bonus points! 

• Δωρεάν early check in και late check out (κατόπιν διαθεσιμότητας) 

• Δωρεάν χρήση της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας, Jacuzzi, γυμναστηρίου, χαμάμ και 
σάουνας στο Elixir Fitness Club 

• Δωρεάν Parking 

• Δωρεάν WiFi 

Τηλέφωνο Κρατήσεων: 25510 38000 

Πάρκο Εγνατία, Αλεξανδρούπολη 

astiregnatia.com 

Φωτογραφικό υλικό υψηλής ή χαμηλής ανάλυσης μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της 
Grecotel στο http://www.grecotel.com/media/media-library/login/index.html 
 
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείτε στα γραφεία της Grecotel: Ελένη Γιακουμάκη 210 3743600, Ελένη Χουρίδου 210 37436527 
grecotel.com 
#myGrecotel 
@grecotel 

http://www.grecotel.com/el/index.html?utm_source=mail&utm_medium=press&utm_campaign=Prosfora-agapis-press-122015

