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Δελτίο Τύπου 

 
Μπες στο κλίμα των Χριστουγέννων στο ATHENS METRO MALL 

 
με live συναυλίες, φανταστικές εκπλήξεις για όλους   

και ΔΩΡΟ ένα ταξίδι στο μαγευτικό Παρίσι! 

 
 
Αθήνα, Δεκέμβριος 2019 – Από τις 2 Δεκεμβρίου 2019 
έως και τις 6 Ιανουαρίου 2020, το Athens Metro Mall 
σας καλεί να μπείτε στο κλίμα των Χριστουγέννων και 
υπόσχεται να κάνει κάθε στιγμή τους μαγική! Διεκδικήστε 
ένα ταξίδι στο πανέμορφο Παρίσι, χορέψτε και 
τραγουδήστε στη μουσική σκηνή του Christmas Live 
Stage, απολαύστε την παιδική Χορωδία Σπύρου 
Λάμπρου (24/12 & 31/12) και ζήστε διασκεδαστικές 
στιγμές για όλη την οικογένεια με Χριστουγεννιάτικες 
δραστηριότητες! 
 
MΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για ένα ταξίδι στο Παρίσι 
Αυτά τα Χριστούγεννα, το πιο υπέροχο δώρο σας το 
προσφέρει το Athens Metro Μall σε συνεργασία με τον 
Athens DeeJay 95.2 FM. Δύο άτομα θα ταξιδέψουν στο 
Παρίσι για 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα! Λάβετε 
μέρος στην κλήρωση με οποιαδήποτε αγορά από 20 €, έως 
και τις 18 Δεκεμβρίου!  
 
Πρωτότυπα δώρα για όλη την οικογένεια 
Πραγματοποιείστε τις εορταστικές σας αγορές σε ένα 
παραμυθένιο σκηνικό και κερδίστε με κάθε αγορά μια 
μοναδική Χριστουγεννιάτικη κούπα και έναν 
συλλεκτικό σκούφο!  
 
Christmas Live Stage 
Η εορταστική μουσική σκηνή του Christmas Live Stage του ATHENS METRO MALL συνεχίζει  
να χαρίζει αμέτρητες στιγμές διασκέδασης, με μοναδικές live συναυλίες αγαπημένων καλλιτεχνών. 
Την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου, οι ONIRAMA υπόσχονται να ανεβάσουν το κέφι στα ύψη!  
Ακολουθεί ο Γιώργος Γιαννιάς την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου, για να απογειώσει την εορταστική 
διάθεση! 
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Χριστουγεννιάτικες Παιδικές Δραστηριότητες 
Απίθανες Χριστουγεννιάτικες δράσεις περιμένουν τους μικρούς φίλους του Athens Metro Mall έως 
τις 6 Ιανουαρίου 2020.  
 
Συνάντηση με τον Άγιο Βασίλη, ο οποίος υποδέχεται τους μικρούς επισκέπτες στον θρόνο του 
για να φωτογραφηθεί μαζί τους, μοιράζοντας ευχές και χαμόγελα!  
 
Face painting από τις νεράιδες του χιονιού, που μεταμορφώνουν τα παιδιά με φαντασία και 
ασημόσκονη και γράφουν μαζί τους γράμμα με τις ευχές τους στον Άγιο Βασίλη.  
 
Χριστουγεννιάτικα εργαστήρια κατασκευών, στα οποία τα παιδία δημιουργούν πολικές 
αρκούδες από βαμβάκι, χιονάνθρωπους, χιονισμένες κάρτες, λαμπερές χιονονιφάδες, για να 
στολίσουν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο. 
 
Χριστουγεννιάτικα παιχνίδια παρέα με τον χιονάνθρωπο και τη χιονούλα. Οι μικροί μας 
φίλοι, περνούν από τη χιονοθύελλα,  μαζεύουν χιονόμπαλες, παίζουν χιονοπόλεμο με λευκά 
μπαλάκια, και παίρνουν μέρος σε πολλά ακόμα χιονοπαιχνίδια.    
 
Για τους ακόμα πιο μικρούς επισκέπτες (18 μηνών έως 3 ετών), στο επίπεδο 4, πραγματοποιούνται 
χριστουγεννιάτικες δράσεις που συνδυάζουν παιχνίδια, αφήγηση παραμυθιών και δημιουργικές 
κατασκευές  από τις 11:00 έως τις 14:00  και από τις 17:00  έως τις 20:00. 
 
Στο Athens Metro Mall, η μαγεία των Χριστουγέννων συναντά τη διασκέδαση και τη διάθεση για 
shopping στο πιο λαμπερό σκηνικό για να προσφέρουν την πιο αξέχαστη εμπειρία Χριστουγέννων 
στην πόλη! 
 
 
Σχετικά με το ATHENS METRO MALL  
Το ATHENS METRO MALL με πέντε ορόφους για αγορές και ψυχαγωγία, αποτελεί τη απόλυτη εμπειρία καταναλωτών για κάθε 
στιγμή. Είναι στρατηγικά τοποθετημένο ακριβώς μπροστά στο μετρό του Αγίου Δημητρίου επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, 
αποτελώντας το μοναδικό εμπορικό κέντρο που προσφέρει τόσο μεγάλη ευκολία πρόσβασης. Το ATHENS METRO MALL παρέχει 
στους επισκέπτες του, 95 καταστήματα ηγετικών brands που καλύπτουν κάθε ανάγκη, 18 χώρους εστίασης, 5 κινηματογραφικές 
αίθουσες, Super Market, παιδότοπο, τράπεζα και 1200 θέσεις πάρκινγκ. Τέλος, η ιδιαίτερη κατασκευή του, οι αρχιτεκτονικές 
γραμμές, ο άφθονος φωτισμός και το έντονο υγρό και πράσινο στοιχείο δημιουργούν τον ιδανικό χώρο χαλάρωσης και ψυχαγωγίας 
εναρμονισμένο με το αστικό περιβάλλον. 
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