Το Γαμήλιο Πακζτο του Hilton Αθηνών Περιλαμβάνει:
 Γαμιλιο Μενοφ/Μπουφζ
 Γαμιλια Τοφρτα
 Αφρώδθ οίνο για τουσ νεόνυμφουσ και όλουσ τουσ καλεςμζνουσ ςασ με τθν κοπι τθσ τοφρτασ
 Διαμονι για τουσ νεόνυμφουσ το βράδυ τθσ δεξίωςθσ και πρωινό ςτο δωμάτιο
 “Welcome Offer” ςτο δωμάτιο του ηευγαριοφ (ςαμπάνια, φροφτα, διακόςμθςθ με ροδοπζταλα)
 Χαλαρωτικό “Oriental” μαςάη διάρκειασ 30’ λεπτών ςε καμπίνα για 2 άτομα
 Δωρεάν ποτό υποδοχισ “Hilton Athens Cocktail” για όλουσ τουσ καλεςμζνουσ ςασ
 Διαμονι και δείπνο για δφο ςτθν πρώτθ γαμιλια επζτειο του ηευγαριοφ ςτο εςτιατόριο Βυηαντινό
 Ειδικζσ τιμζσ ςτο Hiltonia Spa για τθν προετοιμαςία ι τθ χαλάρωςθ του ηευγαριοφ μετά το γάμο
 Ειδικζσ τιμζσ για τθ διαμονι των καλεςμζνων ςασ

Επιπλζον Γαμήλιεσ Προςφορζσ
Εάν επιλζξετε το Hilton Αθηνών για την γαμήλια εκδήλωςη ςασ, μπορείτε να επωφεληθείτε
των παρακάτω προςφορών:
Bachelor / Bachelorette Cocktail
Διαςκεδάςτε με τθν παρζα ςασ ςτο εντυπωςιακό Galaxy Bar ςτον τελευταίο όροφο του Hilton Ακθνών!
Απολαφςτε πρωτότυπα κοκτζιλ και finger food, με κζα τθν φωτιςμζνθ Ακινα και τθν Ακρόπολθ. Θα λάβετε
ζκπτωςθ 20%, ςτο ςφνολο του λογαριαςμοφ. Ιςχφει βάςθ διακεςιμότθτασ και για maximum 15 άτομα και
είναι απαραίτθτθ θ τθλεφωνικι κράτθςθ τραπεηιοφ.
Groom / Bride Preparation Suite
Ξεκινιςτε τθν πιο όμορφθ μζρα τθσ ηωισ ςασ ςτο Hilton Ακθνών. Ετοιμαςτείτε και χαλαρώςτε πριν τθ
γαμιλια τελετι με τθν οικογζνειά ςασ και κοντινοφσ φίλουσ ςε μια Σουίτα, και εμείσ ςασ προςφζρουμε τα
ποτά. Η προςφορά περιλαμβάνει whisky, vodka, gin (απλι φιάλθ) με ςυνοδευτικά, και ιςχφει για maximum
15 άτομα .
Για πλθροφορίεσ επικοινωνιςτε με το τμιμα Εκδθλώςεων και Συνεδρίων.
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