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Τρίτη 14 Νοεμβρίου, 2017 
 
 

Pallas Athena:  Κυριακάτικα μεσημέρια για μικρούς & μεγάλους! 
 Κάθε Κυριακή από 19/11 

 
 
Τα μεσημέρια της Κυριακής είναι παραδοσιακά οικογενειακή υπόθεση!  

Χαρείτε όμορφες στιγμές ζεστασιάς με την οικογένειά σας απολαμβάνοντας 
λαχταριστά εδέσματα, όσο τα παιδιά παίζουν και διασκεδάζουν με πολλές 
εκπλήξεις & δημιουργικές δραστηριότητες στο Pallas Athena, Grecotel Boutique 
Hotel.  
 

Απολαύστε τη μοναδική ατμόσφαιρα του πολυτελούς ξενοδοχείου στο 
κέντρο της Αθήνας σε συνδυασμό με ένα πλούσιο γεύμα και προτάσεις από την  
δημιουργική κουζίνα της Grecotel. Στον κυριακάτικο οικογενειακό μπουφέ θα 
βρείτε νόστιμες και υγιεινές επιλογές, φτιαγμένες με εκλεκτά υλικά κατευθείαν από 
τη φάρμα μας Agreco στην Κρήτη. Ολόφρεσκες σαλάτες, μεγάλη ποικιλία από 
μαμαδίστικα φαγητά και ονειρεμένα γλυκίσματα, θα ενθουσιάσουν μικρούς και 
μεγάλους.  
 

Τα παιδιά θέλουν να παίζουν και να διασκεδάζουν, έτσι θα αδειάσουν το 
πιάτο τους πολύ γρήγορα για να βρεθούν με τους καινούριους τους φίλους κι εσείς 
θα ευχαριστηθείτε το κυριακάτικο γεύμα σας χωρίς καμία έγνοια. Σε ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο του ξενοδοχείου οι μικροί σας μπόμπιρες θα απασχοληθούν 
δημιουργικά με την επίβλεψη έμπειρης ομάδας παιδαγωγών και ανιματέρ. 
 

Μη χάσετε στις 19  Νοεμβρίου μια απίθανη δραστηριότητα για τα παιδιά σε 
συνεργασία με το γνωστό παιδότοπο Παραμυθοχωριό: ένα ξέφρενο θεατρικό 
δρώμενο που θα συναρπάσει τους μικρούς της παρέας. Έμπειροι ηθοποιοί θα 
γνωρίσουν στα παιδιά ένα ιδιαίτερο διαδραστικό εργαστήριο. Μίμηση, παντομίμα, 
αυτοσχεδιασμοί και δημιουργικά παιχνίδια θεάτρου συνδυάζονται με σκοπό την 
απόλυτη διασκέδαση! Βασισμένο σε θεατρικές μεθόδους, το πρόγραμμα είναι 
πλούσιο σε παιχνίδι για τους μικρούς μας φίλους που εκφράζονται ελεύθερα, 
διασκεδάζουν με face painting και φανταστικά πολύχρωμα μπαλόνια! Θα κρατήσετε 
τις πιο γλυκιές αναμνήσεις με πεντανόστιμους λουκουμάδες με μέλι και απίθανες 
σοκολατολιχουδιές από τους βραβευμένους chef μας! 

http://www.grecotelpallasathena.com/el/index.html
http://www.grecotelpallasathena.com/el/index.html
http://www.paramythohorio.gr/


 

Family Buffet & Παιδότοπος @ Grecotel Pallas Athena 

Κάθε Κυριακή 13:00 - 16:00 

ΤΙΜΗ 25€/άτομο. Για παιδιά 6-12 ετών 50% έκπτωση. Για παιδιά έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ. 

Για κρατήσεις & περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε Τηλ: 210 3250900 ή στο 

reservations.pa@grecotel.com 

 

Grecotel Pallas Athena - Pallas Athena Restaurant 

Πλατεία Κοτζιά, Αθήνα, Τηλ: 210 3250900 

e-mail: reservations.pa@grecotel.com  

www.grecotelpallasathena.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείτε στα γραφεία της Grecotel: 
κ.κ.  Ε.Γιακουμάκη: 210 3743600, κα Ελένη Χουρίδου: 210 3743527 

grecotel.com 
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