


Αφρώδης Οίνος & σοκολατάκια στο δωμάτιο με την άφιξη

Πλούσιο πρωινό στο δωμάτιο

Early Check-In & Late Check-Out μέχρι τις 17.00 

Δωρεάν είσοδος στο Fitness center του ξενοδοχείου

10% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες σπα

10% έκπτωση στο μενού το βράδυ του Αγ. Βαλεντίνου

Έρωτας και αναζωογόνηση πάνε μαζί, τι καλύτερο 
λοιπόν από ένα δώρο που συνδυάζει και τα δύο! Το 
Peak Health Club & SPA βρίσκεται στον 9ο όροφο 
του Divani Caravel και προσφέρει εκπληκτική θέα 
στην Ακρόπολη και το κέντρο της πόλης. Προσφέρετε 
στο αγαπημένο σας πρόσωπο στιγμές χαλάρωσης 
μακριά από το άγχος της καθημερινότητας σε μια 
όαση ηρεμίας.

In-room sparkling wine & chocolates upon arrival

In-room Breakfast

Early Check-In & Late Check-Out till 17:00

Free Entrance to our Fitness Center

10% discount in all Spa therapies

10% discount on St. Valentine’s menu

2 Vassileos Alexandrou Str.  |  161 21 Athens, Greece  |  T: +30 210 720 7000  |  www.divanicaravelhotel.com

Double Superior  €160
Suite     €350

Δίκλινο Superior  € 1 60
Σουίτα     €350
Το πακέτο διαμονής ισχύει από 13-16/2/2020 The accommodation package is valid from 13-16/2/2020

Love and rejuvenation go hand in hand, and we 
propose a gift that combines both for your loved 
one! Located on the 9th floor of Divani Caravel, 
Peak Health Club & SPA offers stunning views of the 
Acropolis and the city of Athens. Offer to your loved 
one moments of relaxation, away from the stress of 
everyday life in an oasis of tranquility.



Tαρτάρ βασιλικού καβουριού 
με πικάντικη Ασιατική σαλάτα & λάδι τρούφας�

King crab tartare with spicy Asian salad & truffle oil

Black Angus rib eye steak σχάρας� 
με πατάτες� Σαντορίνης� σωτέ & baby λαχανικά σχάρας�
Black Angus rib eye steak with sautéed new potatoes 

& grilled baby vegetables

ή | or

 Σολομός� crispy skin με γλυκόξινη σάλτσα 
& φασολάκια σόγιας� με μάνγκο

Crispy skin salmon with sweet & sour sauce 
and edamame beans with mango

“Divine Love Story”�
Μους� σοκολάτας� Illanka με πέρλες� blueberry 

& σάλτσα φράουλας�
“Divine Love Story”�

 Illanka chocolate mousse with blueberry pearls 
& strawberry sauce

€70 ανά άτομο | per person

2 Vassileos Alexandrou Str.  |  161 21 Athens, Greece  |  T: +30 210 720 7000  |  www.divanicaravelhotel.com

Γιορτάστε την ημέρα του Αγ. Βαλεντίνου στο εστιατόριο JuJu Bar Restaurant 
απολαμβάνοντας� μοναδικές� γεύσεις� και ζωντανή μουσική και τραγούδι  

από τον πολυαγαπημένο Πασχάλη.

 Celebrate St. Valentine’s Day at  JuJu Bar Restaurant  enjoying the special menu 
created by our talented chef and live music performance 

by the beloved Pasxalis and his band.

JUJU Bar Restaurant



Αφρώδης Οίνος & σοκολατάκια στο δωμάτιο με την άφιξη

Πλούσιο πρωινό στο δωμάτιο

Early Check-In & Late Check-Out μέχρι τις 17.00

Δωρεάν χρήση του χώρου στάθμευσης του ξενοδοχείου

Δωρεάν είσοδος στο Fitness center του ξενοδοχείου

Αναλυτική συνεδρία υδρομασάζ στην πισίνα 
     θαλασσοθεραπείας του Spa & δωρεάν χρήση 
     χαμάμ & σάουνας

10% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες σπα

10% έκπτωση στο μενού το βράδυ του Αγ. Βαλεντίνου

In-room sparkling wine & chocolates upon arrival

In-room Breakfast

Early Check-In & Late Check-Out till 17:00

Free use of hotel’s parking

Free Entrance to our Fitness Center

One complimentary Thalassotherapy session  
     per person in the Spa pool & complimentary  
     use of hamam & sauna

10% discount in all Spa therapies

10% discount on St. Valentine’s menu

Double Superior  €160
Suite     €550

Το πακέτο διαμονής ισχύει από 13-16/2/2020 The accommodation package is valid from 13-16/2/2020

10 Ag. Nikolaou Str.  |  166 71 Vouliagmeni, Athens,  Greece  |  T: +30 210 89 11 100  |  www.divaniapollonlhotel.com

Δίκλινο Superior  €160
Σουίτα     €550

Στο Divani Apollon Palace & Thalasso επισκεφθείτε  
το βραβευμένο μας κέντρο θαλασσοθεραπείας. 
Η μεγάλη  ποικιλία  προσφερόμενων θεραπειών και η 
υψηλή τεχνογνωσία και διακριτικότητα των θεραπευτών 
εγγυάται ένα συνδυασμό χαλάρωσης και ευεξίας. 
Φέτος προσφέρετε στους αγαπημένους σας ένα 
δώρο που θα μείνει αξέχαστο!

At Divani Apollon Palace & Thalasso visit our award- 
winning Thalassotherapy Centre. Τhe extensive 
variety of offered treatments, as well as our highly 
trained and discreet therapists guarantee a 
combination of relaxation and well-being.   
Τhis Valentine’s Day spoil your loved ones with a 
unique gift!

Προσφέρετε ένα μοναδικό δώρο ομορφιάς και 
χαλάρωσης σε όσους αγαπάτε 

Offer a unique gift of beauty & relaxation 
to your loved ones



Καλωσόρισμα με σαμπάνια
Champagne Welcome 

Κρέμα κάρδαμου με καραβίδες� & λάδι άγριας� ρόκας� 
Cardamom cream with crayfish and wild rocket oil

Καπνιστός� σολομός� μπαλίκ με μαρμελάδα παντζαριού & wakame,
χτένι καρπάτσιο με πέρλες� yuzu & passion fruit

Balik smoked salmon with beetroot jam, wakame weeds, 
scallop carpaccio with yuzu pearls & passion fruit  

Ραβιόλια με ρικότα και σπανάκι
 κρέμα χειμωνιάτικης� τρούφας�, πούδρα πορτσίνι και ψητά φουντούκια 

 Ravioli with ricotta cheese and spinach, winter truffle cream,  
porcini mushroom powder and roast hazelnuts

Μοσχαρίσιο φιλέτο Βlack Angus 
σε πικάντικη σάλτσα κακάο με φρούτα του δάσους�,

πουρέ & τσιπς� γλυκοπατάτας�, baby λαχανικά 
Grilled Black Angus fillet in a spicy cocoa sauce with forest fruit, 

sweet potato purée & chips, baby vegetables  

Μους� σοκολάτας� Illanka με πέρλες� blueberry & σάλτσα φράουλας�
Illanka chocolate mousse with blueberry pearls & strawberry sauce

€75 ανά άτομο | per person

10 Ag. Nikolaou Str.  |  166 71 Vouliagmeni, Athens,  Greece  |  T: +30 210 89 11 100  |  www.divaniapollonlhotel.com

Για την πιο ρομαντική βραδιά του χρόνου, απολαύστε 
τη ποικιλία finger food που ετοιμάσαμε για εσάς� και 

διασκεδάστε με τη συνοδεία
 ζωντανής� μουσικής�.

For the most romantic night of the year savour 
the variety of finger food

and enjoy our live musical entertainment

A+D bar

MYTHOS by Divani Restaurant

€55 ανά άτομο | per person 
περιλαμβάνει 1/2 μπουκάλι κρασί | includes 1/2 bottle of wine

Απολαύστε το μενού που ετοιμάσαμε ειδικά για εσάς� και τους� αγαπημένους� σας� μαζί με 
την λαμπερή SHAYA η οποία θα κάνει την βραδιά ακόμα πιο μαγική με τη φωνή της�. 

Savor our specially designed dinner menu, in the most elegant ambiance, while the 
amazing SHAYA will be setting the right romantic mood with her live performance!



www.divanis.com 


