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H I L T O N A T H E N S - A G R E A T  V E N U E A T A G R E A T  T I M E  O F  T H E Y E A R !





Αγαπητοί µας καλεσµένοι,
Το 2007 µας αποχαιρετά και στο Hilton Αθηνών είµαστε έτοιµοι να υποδεχτούµε τη νέα χρονιά µε τον καλύτερο τρόπο: λαµπερά πάρτυ, επίσηµα δείπνα,
εορταστικό παιδικό πρόγραµµα και το περίφηµο πρωτοχρωνιάτικο πρωινό, όλα δηµιουργούν µια εορταστική ατµόσφαιρα που αξίζει να νοιώσετε.
Η απαράµιλλη θέα του Galaxy Bar, το ζεστό περιβάλλον του Βυζαντινού, η κοσµοπολίτικη ατµόσφαιρα του Aethrion Lounge και οι παραδοσιακές γεύσεις του Milos
θα σας βάλουν σίγουρα στο πνεύµα των Χριστουγέννων.
Επισκεφθείτε το ανανεωµένο Hiltonia Fitness & Wellness Club και προετοιµαστείτε για τη µεγάλη γιορτή µε τις πιο αναζωογονητικές θεραπείες οµορφιάς.
Θα είναι µεγάλη µας τιµή να σας έχουµε κοντά µας.
Εύχοµαι σ’ εσάς και στην οικογένειά σας Καλά Χριστούγεννα κι Ευτυχισµένο το 2008!

Dear guest,
The 2007 Festive Season has arrived and at Hilton Athens we are ready to celebrate in the most glamorous and stylish way!
You are invited to experience the Christmas atmosphere we have created in the hotel. Unique Parties, Gala Dinners, Festive Children Events,
Fabulous New Year’s Eve Parties and the Famous Hangover Breakfast: all waiting for you to enjoy unforgettable moments at the Hilton Athens.
The unrivalled view of the Galaxy Bar, the warm environment of the Byzantine restaurant, the stylish atmosphere of Aethrion Lounge
and the traditional delicacies of Milos will bring you into the Christmas spirit.
Do visit the Hiltonia Fitness & Wellness Club and indulge your senses with massages, aroma baths and other delightful treatments
in view of the forthcoming Festive Season.
It will be a great pleasure to have you with us.
May I wish you and your family a Merry Christmas and a Healthy & Prosperous 2008!

Bart van de Winkel
Γενικός ∆ιευθυντής / General Manager



Χρόνια Πολλά & Ευτυχισµένο το Νέο Έτος
Γιορτάστε µαζί µας τις ηµέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Για πληροφορίες και κρατήσεις παρακαλούµε επικοινωνήστε
µε τον υπεύθυνο των εορταστικών εκδηλώσεων στο 210 72 81 351.

Εντοπίστε σε κάθε σελίδα τα παρακάτω σύµβολα
που θα σας βοηθήσουν να οργανώσετε καλύτερα

τις γιορτινές σας ηµέρες στο Hilton Αθηνών!

Οικογενειακό πρόγραµµα Hilton
Παιδιά έως 4 ετών είναι προσκεκληµένα από το Hilton

Παιδιά από 5-12 ετών έχουν έκπτωση 50%

Ζωντανή µουσική

Εορταστική παιδική εκδήλωση, µε πολλές εκπλήξεις
και επίσκεψη από τον Άγιο Βασίλη!

Για τις κρατήσεις απαιτείται πλήρης προπληρωµή
Σε περίπτωση ακύρωσης οποιασδήποτε χριστουγεννιάτικης κράτησης µετά τις

20 ∆εκεµβρίου 2007 ή οποιασδήποτε πρωτοχρονιάτικης κράτησης µετά τις
26 ∆εκεµβρίου 2007, το ποσό της προπληρωµής δεν επιστρέφεται

Σε περίπτωση που εσείς ή οι καλεσµένοι σας έχετε κάποια αλλεργία ή ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες
παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε 48 ώρες πριν από την εκδήλωση.

Merry Christmas & Happy NewYear
Join us to celebrate the Christmas season with original festive events.
For information and reservations please contact our festivities coordinator
at 210 72 81 351.

The symbols below are featured throughout this booklet
and will guide you in planning
your festive experience at Hilton Athens!

Hilton Family Plan
Children aged 4 or less are invited by Hilton
Children aged 5-12 benefit a 50% discount

Live music

Festive children program
with many surprises and a visit by Santa!

For reservations full prepayment is required
Cancellations after the 20th December 2007 for any Christmas event
or after the 26th December 2007 for any New Year’s event
are considered non-refundable

Should you or any of your guests have any allergies or special dietary requirements,
please advise the hotel 48 hours prior to the event.



A great venue...



Happy stay!



Εορταστικές Προσφορές
21 ∆εκεµβρίου 07 έως 6 Ιανουαρίου 08

Απολαύστε ένα εορταστικό 4ήµερο στο Hilton Αθηνών
...πληρώνοντας µόνο 3 διανυκτερεύσεις!!!

∆ωµάτιο µε θέα στην Ακρόπολη•Πλούσιο µπουφέ πρωινού• Ένα µπουκάλι κρασί στο δωµάτιο
Πρόσβαση στο γυµναστήριο, στη σάουνα και στη θερµαινόµενη πισίνα

του Hiltonia Fitness & Wellness Club

139,00 € η κάθε διανυκτέρευση (περιλαµβάνει φόρους)

Απολαύστε ένα εορταστικό 3ήµερο στο Hilton Αθηνών
...πληρώνοντας µόνο 2 διανυκτερεύσεις!!!

∆ωµάτιο µε θέα στην Ακρόπολη• Πλούσιο µπουφέ πρωινού• Ένα µπουκάλι κρασί στο δωµάτιο

129,00 € η κάθε διανυκτέρευση (περιλαµβάνει φόρους)

Για κρατήσεις επικοινωνήστε µε το 210 7281100

Festive Offers
21st December 07 until 6th January 08

Enjoy a festive 4-night stay at the Hilton Athens
…and pay only 3 nights!!!

Guestroom with Acropolis view • Lavish breakfast buffet • Bottle of wine upon arrival
Free access to the gym, sauna and indoor pool of the
Hiltonia Fitness & Wellness Club

139,00 € per room per night (incl. taxes)

Enjoy a festive 3-night stay at the Hilton Athens
…and pay only 2 nights!!!

Guestroom with Acropolis view • Lavish breakfast buffet • Bottle of wine upon arrival

129,00 € per room per night (incl.taxes)

For reservations please contact +30 210 7281100

Christmas extravaganza

Festive getaway



Merry children!



Γιορτινές Εκδηλώσεις για Παιδιά
25, 26 ∆εκεµβρίου 2007

& 1η Ιανουαρίου 2008

Τρίωρο εορταστικό πρόγραµµα, από τις 13:30 έως τις 16:30

Καλωσόρισµα από δύο ξωτικά �

Ο Άγιος Βασίλης και τα δώρα του �

Καλλιτεχνικό Χριστουγεννιάτικο εργαστήρι �

Χριστουγεννιάτικες µελωδίες �

Οµαδικά παιχνίδια �

Μεταµορφώσεις & παιχνίδια µε τον κο Χιονάνθρωπο �

Θεατρική παράσταση “Ο Άγιος Βασίλης και τα Αγιοβασιλάκια” �

Χριστουγεννιάτικο παραµύθι �

Κουκλοθέατρο �

Το παιδικό εορταστικό πρόγραµµα µπορούν να απολαύσουν οι µικροί µας φίλοι
εφόσον οι γονείς τους έχουν κάνει κράτηση για κάποιο άλλο event της ηµέρας

Festive Program for Children
25th, 26th December 2007
& 1st January 2008

Three hours of festive programme, from 13:30 until 16:30

� Two ferries welcome the children at the entrance
� Santa Claus and his gifts
� Christmas workshop
� Christmas melodies
� Group games on the air castle
� Face painting & games with Mr Snowman
� Theatre show “Santa Clause and the little helpers”
� Christmas tale
� Puppet show

Please note that only children whose parents have booked a festive event for that day
can attend the activities



Παραµονή Χριστουγέννων
24 ∆εκεµβρίου 2007

Μπουφέ Παραµονής Χριστουγέννων στο Βυζαντινό
145,00 € το άτοµο
Σερβίρεται από τις 19:30 έως τις 02:00
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται ένα ποτήρι Veuve Clicquot

Τριµελής ορχήστρα µε τραγουδίστρια

Μπουφέ Παραµονής Χριστουγέννων στο Aethrion
115,00 € το άτοµο
Σερβίρεται από τις 19:30 έως τις 02:00
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται ένα µπουκάλι κρασί επιλεγµένο από το Hilton

∆ιµελής ορχήστρα µε τραγουδίστρια

Για κρατήσεις επικοινωνήστε µε το 210 7281351

Πάρτυ Παραµονής Χριστουγέννων στο Galaxy Bar
Από τις 21:00
40,00 € το άτοµο / είσοδος
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται ένα ποτήρι Veuve Clicquot

Για κρατήσεις επικοινωνήστε µε το 210 7281402



Christmas Eve
24th December 2007

Byzantine Dinner Buffet
145,00 € per person

Served from 19:30 until 02:00
Complimentary glass of Veuve Clicquot

Three member band with singer

Aethrion Dinner Buffet
115,00 € per person

Served from 19:30 until 02:00
Complimentary bottle of Hilton selected wine

Two member band with singer

For reservations please contact +30 210 7281351

Christmas Eve Party in Galaxy Bar
As from 21:00

40,00 € entrance fee per person
Complimentary glass of Veuve Clicquot

For reservations please contact +30 210 7281402



Ηµέρα Χριστουγέννων
25 ∆εκεµβρίου 2007

Χριστουγεννιάτικο µεσηµεριανό µπουφέ στο Βυζαντινό
125,00 € το άτοµο
Σερβίρεται από τις 12:30 έως τις 16:00
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται ένα ποτήρι Veuve Clicquot

Τριµελής ορχήστρα µε τραγουδίστρια

Χριστουγεννιάτικο µπουφέ δείπνου στο Βυζαντινό
80,00 € το άτοµο
Σερβίρεται από τις 19:00 έως τη 01:00
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται ένα ποτήρι Veuve Clicquot

Ζωντανή µουσική µε πιάνο

Χριστούγεννα στο Aethrion
To Aethrion Lounge θα σερβίρει από τις 09:00 έως τα µεσάνυχτα
απολαυστικά γλυκά και ροφήµατα
σε µια µαγευτική χριστουγεννιάτικη ατµόσφαιρα
Ελάχιστη κατανάλωση 20,00 € κατά άτοµο

Ζωντανή µουσική µε ντουέτο από τις 12:30 έως τις 16:00

Για κρατήσεις επικοινωνήστε µε το 210 7281351



Christmas Day
25th December 2007

Byzantine Christmas Day Lunch Buffet
125,00 € per person

Served from 12:30 until 16:00
Complimentary glass of Veuve Clicquot

Three member band with singer

Byzantine Christmas Day Dinner Buffet
80,00 € per person

Served from 19:00 until 01:00
Complimentary glass of Veuve Clicquot

Live piano music

Christmas Day at Aethrion
Sumptuous Christmas savories and a variety

of delicious infusions and coffees
from 09:00 until midnight.

20,00 € minimum consumption per person

Live duet music from 12:30 until 16:00

For reservations please contact +30 210 7281351



∆εύτερη Ηµέρα Χριστουγέννων
26 ∆εκεµβρίου 2007

Χριστουγεννιάτικο brunch µπουφέ στο Βυζαντινό
105,00 € το άτοµο
Σερβίρεται από τις 12:30 έως τις 16:00
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται ένα ποτήρι Veuve Clicquot

∆ιµελής ορχήστρα µε τραγουδίστρια

Χριστουγεννιάτικο µπουφέ δείπνου στο Βυζαντινό
80,00 € το άτοµο
Σερβίρεται από τις 19:00 έως τη 01:00
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται ένα µπουκάλι κρασί επιλεγµένο από το Hilton

Ζωντανή µουσική µε πιάνο

Χριστούγεννα στο Aethrion
To Aethrion Lounge θα σερβίρει από τις 09:00 έως τα µεσάνυχτα
απολαυστικά γλυκά και ροφήµατα
σε µια µαγευτική χριστουγεννιάτικη ατµόσφαιρα
Ελάχιστη κατανάλωση 20,00 € κατά άτοµο

Ζωντανή µουσική µε ντουέτο από τις 12:30 έως τις 16:00

Για κρατήσεις επικοινωνήστε µε το 210 7281351



Boxing Day
26th December 2007

Boxing Day Brunch buffet at Byzantine
105,00 € per person

Served from 12:30 until 16:00
Complimentary glass of Veuve Clicquot

Two member band with singer

Boxing Day dinner buffet at Byzantine
80,00 € per person

Served from 19:00 until 01:00
Complimentary bottle of Hilton selected wine

Live piano music

Boxing Day at Aethrion
Sumptuous Christmas savories and a variety

of delicious infusions and coffees
from 09:00 until midnight.

20,00 € minimum consumption per person

Live duet music from 12:30 until 16:00

For reservations please contact +30 210 7281351





29 ∆εκεµβρίου 2007
Belvedere σηµαίνει ωραία θέα... Ελάτε λοιπόν να αποχαιρετήσουµε το 2007 µε την πιο ωραία θέα της Αθήνας
και να απολαύσετε τη µοναδική γεύση της διάσηµης Πολωνικής βότκας Belvedere.

Από τις 21:00 � 25,00 € είσοδος
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται ένα Belvedere chocolate martini

29th December 2007
Belvedere means great view... So come to celebrate and farewell 2007 with the best view of Athens,
while experiencing the unique taste of the famous Polish vodka Belvedere.

As from 21:00 � 25,00 € entrance fee
Complimentary Belvedere chocolate martini

GALAXY BAR
BELVEDERE
ice party

Για κρατήσεις επικοινωνήστε µε το 210 7281402
For reservations please contact +30 210 7281402



Happy NewYear!



Παραµονή Πρωτοχρονιάς
31 ∆εκεµβρίου 2007

Gala ∆είπνο Παραµονής Πρωτοχρονιάς στο Βυζαντινό
195,00 € το άτοµο

Σερβίρεται από τις 21:00 έως τις 03:00
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται ένα ποτήρι Veuve Clicquot

Πενταµελής ορχήστρα µε τραγουδίστρια

Μενού
Συκώτι πάπιας πάνω σε brioche, µαρµελάδα κυδωνιού

και σάλτσα από κρασί πόρτο και ξύδι βαλσαµικό
�

Χτένια ψητά µε λεµονόχορτο, ταρτάρ από καβούρι Αλάσκας,
χαβιάρι “Masago” και Ponzu ντρέσιγκ

�

Καπνιστό στήθος από ορτύκια, µε πουρέ πράσου και βινεγκρέτ από Syrah
�

Σορµπέ µάνγκο µε σιρόπι βασιλικού
�

Ψητό φιλέτο “Charolais” µε άρωµα τρούφας, πουρές από αγγιναρόριζα,
σέσκουλο και σέλινο

�

Ζεστό κατσικίσιο τυρί “crotin” γαρνιρισµένο µε σταφύλι
�

Κέικ σοκολάτας µε πέντε µπαχαρικά
σερβιρισµένο µε παγωτό καραµέλα-τζίντζερ, κοµπόστα από µούρα

�

Βασιλόπιτα

O τυχερός νικητής που θα βρει το φλουρί της Βασιλόπιτας θα απολαύσει
ένα Σαββατοκύριακο για δύο άτοµα µε πρωινό στο Hilton Rhodes*

*βάσει διαθεσιµότητας

Για κρατήσεις επικοινωνήστε µε το 210 7281351

NewYear’s Eve
31st December 2007

NewYear’s Eve Gala Dinner at Byzantine
195,00 € per person
Served from 21:00 until 03:00
Complimentary glass of Veuve Clicquot

Five member band with singer

Menu
“Foie gras” on brioche, quince chutney
and port balsamic reduction
�

Grilled lemongrass flavored scallops, Alaska crab tartar,
Masago caviar and Ponzu dressing
�

Smoked warm quail breast on leek mash and Syrah vinaigrette
�

Mango sorbet and basil syrup
�

Grilled “Charolais” fillet, truffle essence,
Swiss chard, celery and Jerusalem artichoke mash
�

Warm goat cheese “crotin”, grape relish
�

Five-spice chocolate cake with caramel-ginger ice cream,
berry compote
�

Traditional Greek New Year’s cake “Vassilopita”

“Vassilopita” lucky coin winner will enjoy
a weekend for two with breakfast at Hilton Rhodes*
*based upon availability

For reservations please contact +30 210 7281351



Gold Nights



21, 22, 27 & 28 ∆εκεµβρίου 2007

Gold Nights στο Galaxy Bar
Στην πιο γιορτινή περίοδο του χρόνου... στην καλύτερη θέα της Αθήνας...

Ζήστε την απόλυτη γευστική πολυτέλεια του Johnnie Walker Gold Label,
πάντα παγωµένο και µε συνοδεία bitter σοκολάτας.

Για κρατήσεις επικοινωνήστε µε το 210 7281402

21st, 22nd, 27th & 28th December 2007

Gold Nights at Galaxy Bar
The best view of Athens... at the most festive time of the year...

Experience the luxurious taste of Johnnie Walker Gold Label,
served frozen and accompanied by bitter chocolate.

For reservations please contact +30 210 7281402



31 ∆εκεµβρίου 2007

Party Παραµονής Πρωτοχρονιάς στο Galaxy Bar
Από τις 21:00 � 50,00 € είσοδος
Συµπεριλαµβάνεται ένα ποτήρι Veuve Clicquot

31st December 2007

NewYear’s Eve Party at Galaxy Bar
As from 21:00 � 50,00 € entrance fee
Complimentary glass of Veuve Clicquot

GALAXY BAR

EVE party

Για κρατήσεις επικοινωνήστε µε το 210 7281402
For reservations please contact +30 210 7281402



It happens at the Hilton!







Πρωτοχρονιά, 1η Ιανουαρίου 2008

Πρωινό Πρωτοχρονιάς στο Βυζαντινό
Πλούσιο πρωινό µπουφέ
55,00 € το άτοµο
Σερβίρεται από τις 04:30 έως τις 10:30

Πρωτοχρονιάτικο Brunch Μπουφέ στο Βυζαντινό
125,00 € το άτοµο
Σερβίρεται από τις 12:00 έως τις 16:00
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται ένα ποτήρι Veuve Clicquot

Ζωντανή µουσική µε ντουέτο

Πρωτοχρονιάτικο Μπουφέ ∆είπνου στο Βυζαντινό
80,00 € το άτοµο
Σερβίρεται από τις 19:00 έως τη 01:00
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται ένα ποτήρι Veuve Clicquot

Ζωντανή µουσική µε ντουέτο

Για κρατήσεις επικοινωνήστε µε το 210 7281351



NewYear’s Day, 1st January 2008

Hangover Breakfast at Byzantine
Lavish breakfast buffet

55,00 € per person
Served from 04:30 until 10:30

NewYear’s Brunch Buffet at Byzantine
125,00 € per person

Served from 12:00 until 16:00
Complimentary glass of Veuve Clicquot

Live duet music

NewYear’s Dinner Buffet at Byzantine
80,00 € per person

Served from 19:00 until 01:00
Complimentary glass of Veuve Clicquot

Live duet music

For reservations please contact +30 210 7281351



∆είπνο Παραµονής Χριστουγέννων
24 ∆εκεµβρίου 2007

120,00 € το άτοµο
Σερβίρεται από τις 19:30 έως τη 01:00

Μενού

Κόκορας αυγολέµονο

�

Φρεσκοφουρνισµένες πίτες µε άγρια χόρτα και µυρωδικά

�

Χοιροµέρι Στρεµµένου, σύκα Κύµης και γαλλική σαλάτα “mâche”

�

Ψητό φιλέτο ροφού µε σταµναγκάθι

�

Γουρουνόπουλο Κυθήρων στο φούρνο

µε λεµονάτες πατάτες φούρνου Νορµουτιέ

�

Σοκολάτα Βαλρόνα και παγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης

�

Κουραµπιέδες - Μελοµακάρονα

Christmas Eve Dinner
24th December 2007

120,00 € per person
Served from 19:30 until 01:00

Menu

Rooster broth Avgolemono

�

Freshly ovenbaked pies filled with wild greens and herbs

�

Cured Stremeno ham, Kimi figs and lamb’s lettuce salad

�

Grilled filet of grouper and Stamnagathi greens

�

Oven baked Kythera suckling pig

with lemon baked Noirmoutier potatoes

�

Valhrona chocolate cake and Madagascar vanilla ice-cream

�

Kourabiedes - Melomakarona

Για κρατήσεις επικοινωνήστε µε το 210 7244400 For reservations please contact 210 7244400



Gala ∆είπνο Παραµονής Πρωτοχρονιάς
31 ∆εκεµβρίου 2007

150,00 € το άτοµο
Σερβίρεται από τις 19:30 έως τη 01:00

Μενού
Αυγοτάραχο, σπαράγγι και πατέ από συκώτι πεσκανδρίτσας

�

Καβουροκεφτές του Μέριλαντ, πικάντικη σάλτσα

και βιολογικά φασόλια Πρεσπά Πιάζι

�

Ροφός αυγολέµονο

�

Tόρο Maguro τόνος µαριναρισµένος

σε παλπ λεµονιού και γαλλική σαλάτα “mâche”

�

Ψητό βοδινό φιλέτο, αστακός Νέας Σκωτίας ποσέ,

τηγανιτό φουά γκρά, “αρίκο βέρ” και µανιτάρια σιτάκε,

µε µπαλσάµικο 18 χρόνων και αγνό παρθένο ελαιόλαδο

�

Ελληνικά τυριά, αποξηραµένα σύκα Κύµης και σταφύλι µοσχάτο

�

Σοκολάτα Βαλρόνα και παγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης

�

Βασιλόπιτα

NewYear’s Eve Gala Dinner
31st December 2007
150,00 € per person
Served from 19:30 until 01:00

Menu
Smoked mullet, asparagus and monkfish liver paté

�

Maryland crab cake, spicy sauce

and organic Prespa beans piazi

�

Grouper broth Avgolemono

�

Toro Maguro marinated in lemon pulp

and lamb’s lettuce

�

Grilled beef tenderloin, freshly poached “Nova Scotia” lobster

and pan-fried foie gras, green beans and shiitake mushrooms,

drizzled with 18 years old balsamic and virgin olive oil

�

Assorted cheeses, dried Kimi figs and Muscat grapes

�

Valhrona chocolate and Madagascar vanilla ice-cream

�

Vassilopita

Για κρατήσεις επικοινωνήστε µε το 210 7244400 For reservations please contact 210 7244400








