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Αγοράστε τα Χριστουγεννιάτικα Δώρα Ξεδιπλώστε 
τη μαγεία της σεζόν με επιλεγμένα δώρα από τη Four Seasons  
για εσάς και τους αγαπημένους σας. Από παραδοσιακές 
εορταστικές λιχουδιές, μέχρι μοναδικές εμπειρίες Spa και custom 
made συνθέσεις δώρων, το μόνο σίγουρο είναι ότι φέτος θα 
ξεπεράσετε τις προσδοκίες των αγαπημένων σας προσώπων!

Παιδικές Δραστηριότητες Οι μικροί μας φίλοι θα 
ενθουσιαστούν από το πλήθος των δραστηριοτήτων 
μας. Απογεύματα γεμάτα Παραμύθια, Χριστουγεννιάτικο 
κυνήγι θησαυρού, βόλτα με πόνυ και Carousel είναι μόνο 
λίγες από τις αμέτρητες επιλογές που θα κάνουν τα φετινά 
Χριστούγεννα στο Four Seasons τον αγαπημένο τους 
προορισμό! Από τις 8π.μ. έως τις 4:30μ.μ. Οι επισκέπτες  
είναι ευπρόσδεκτοι.

Εορταστικά Brunch Γευματίστε με την οικογένεια ή 
τους φίλους σας, και γνωρίστε την εμπειρία του απόλυτου 
εορταστικού Brunch που συνδυάζει την παραδοσιακή ιταλική 
γαστρονομία με την αστική κουλτούρα, και τη λάμψη της σεζόν 
των γιορτών. Mε την επιμέλεια των Chef του ξενοδοχείου 
μας, τα brunch του Mercato έχουν ήδη γίνει ο απόλυτος 
προορισμός brunch! 25 Δεκεμβρίου 2019 και 1 Ιανουαρίου, 
2020 από τις 12:00μ.μ. έως τις 4:30μμ.

Spa Pampering Όλο το Δεκέμβρη γιορτάζουμε τη 
χαλάρωση που προσφέρει το Spa. Eίτε αναζητείτε να  
ξεφύγετε από τη φασαρία των γιορτών είτε την προετοιμασία 
ομορφιάς για να λάμπετε τις φετινές γιορτές, επιλέξτε το  
ιδανικό πακέτο θεραπείας σώματος ή προσώπου που 
πραγματοποιείται από τους ειδικούς θεραπευτές μας. 
Καθημερινά από τις 10π.μ. έως τις 8μ.μ.

elia.kentrota
Sticky Note
Nα φύγει εντελώς το αγοράστε τα να μείνει μόνο τα Χριστουγεννιάτικα Δώρα....

elia.kentrota
Sticky Note
Mε την επιμέλεια των Chef του ξενοδοχείουμας, το Mercato έχει ήδη γίνει ο απόλυτοςπροορισμός brunch!

elia.kentrota
Sticky Note
Eίτε θέλετε ναξεφύγετε από τη φασαρία των γιορτών είτε να προετοιμαστείτε για να λάμπετε τις φετινές γιορτές, επιλέξτε τοιδανικό πακέτο θεραπείας σώματος ή προσώπου πουπροσφέρουν οι θεραπευτές μας.
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Χριστουγεννιάτικη Αγορά και Carousel Μπείτε στο 
πνεύμα των γιορτών στην παραδοσιακή Χριστουγεννιάτικη 
αγορά! Απολαύστε Glühwein, ζεστή σοκολάτα, γλυκές και  
αλμυρές λιχουδιές, παραδοσιακά γούρια, τέχνες-και-
δραστηριότητες χειροτεχνίας, καθώς επίσης και ένα μαγικό 
Carousel που θα ενθουσιάσει τους νεαρούς επισκέπτες μας. 
Βεράντα Mercato, καθημερινά μέχρι τις 8 Ιανουαρίου, από τις 
11:30 π.μ. έως τις 3:30 μ.μ. & από τις 4:30 μ.μ. έως τις 8:30 μ.μ.

Βόλτα με Πόνυ Καθώς οι τάρανδοι ήταν απασχολημένοι 
ετοιμάζοντας το ταξίδι τους με τον Άγιο Βασίλη, μας έστειλαν 
τα εκπαιδευμένα ξαδέλφια τους να δείξουν στους μικρούς μας 
επισκέπτες πως η μαγεία της σεζόν ζωντανεύει στο Four  
Seasons Athens. 24 , 25, και 31 Δεκεμβρίου 2019 και 1 
Ιανουαρίου, 2020 για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Four Seasons 
Το μεγαλύτερο πρωτοχρονιάτικο party μετακομίζει νότια! 
Απολαύστε δείπνο επτά πιάτων ή ένα μεγαλειώδες εορταστικό 
μπουφέ, και χορέψτε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες καθώς 
απολαμβάνετε τα πυροτεχνήματα που σηματοδοτούν την 
έναρξη του 2020.

Για κρατήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο +30 210 890 1000.

elia.kentrota
Sticky Note
τη μαγεία της σεζόν να ζωντανεύει στο Four Seasons Athens. 
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Μπείτε στο πνεύμα των γιορτών στην παραδοσιακή 
Χριστουγεννιάτικη αγορά! Απολαύστε Glühwein, ζεστή 
σοκολάτα, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, παραδοσιακά 
γούρια, τέχνες-και-δραστηριότητες χειροτεχνίας, καθώς 
επίσης και ένα μαγικό Carousel που θα ενθουσιάσει τους 
νεαρούς επισκέπτες μας.
Βεράντα Mercato, Καθημερινά μέχρι τις 8 Ιανουαρίου, 
11:30π.μ. – 3:30μ.μ. & 4:30μ.μ. – 8:30μ.μ.

Απολαύστε φρέσκο τσάι Jing, καφέ και ζεστή σοκολάτα 
συνοδευόμενη από μια δελεαστική επιλογή από γλυκές 
και αλμυρές σπιτικές λιχουδιές. Προσθέστε ένα ποτήρι 
σαμπάνια ως μια επιπλέον πινελιά γιορτινής επευφημίας!
Avra Lounge, Καθημερινά έως 8 Ιανουαρίου,  
3μ.μ.–6μ.μ.

Τις Πέμπτες του Δεκεμβρίου & Ιανουαρίου, απολαμβάνουμε 
αυθεντικούς ήχους Jazz & Swing από τους Gadjo Dilo. Επί 
σκηνής οι Gadjo Dilo εντυπωσιάζουν με τις μουσικές τους 
δεξιότητες και το πάθος τους που παρασύρει το κοινό να 
χορέψει και να τραγουδήσει μαζί τους.
Avra Lounge, Πέμπτες Δεκεμβρίου & Ιανουαρίου,  
9μ.μ.–11μ.μ.

δεκ16
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δεκ05 Zωντανές Παραστάσεις Jazz & Swing

Festive Evening Tea

Χριστουγεννιάτικη Αγορά & Carousel



Παραμονή Χριστουγέννων στο Mercato Κάντε 
ένα δώρο σε εσάς και τους αγαπημένους σας την 
ωραιότερη μέρα του χρόνου. Απολαύστε ένα δείπνο 
πέντε πιάτων με θέα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. 
Μercato, 7μ.μ.–1π.μ.

δεκ24 Παραμονή Χριστουγέννων

Το πρωί των Χριστουγέννων ξεκινά με την 
εορταστική εκδοχή του Sunday Brunch που έχει 
αγαπηθεί! Αγκαλιάστε το πνεύμα της μέρας και 
αφεθείτε στο λαμπερό γιορτινό σκηνικό του Mercato! 
Μercato, 12:30–4:30μ.μ.

ιαν 01

δεκ31

δεκ31

δεκ25 Εορταστικό Brunch Χριστουγέννων

Γιορτάστε τη δύση του 2019 και την ανατολή ενός 
λαμπερού 2020, με ένα πολυτελές δείπνο επτά 
πιάτων. Μια αξέχαστη γαστρονομική εμπειρία για 
απαιτητικούς ουρανίσκους.
Mercato, 8μ.μ.–1π.μ.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς

Παραμονή Πρωτοχρονιάς 
με Gala Dinner & Party

Εορταστικό Brunch Πρωτοχρονιάς

Το μεγαλύτερο πρωτοχρονιάτικο party μετακομίζει 
νότια! Μεγαλοπρεπής χώρος, εκλεπτυσμένες γεύσεις, 
άφθονη σαμπάνια, show πυροτεχνημάτων, χορός 
μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Η Αθηναϊκή Ριβιέρα 
σηματοδοτεί την έναρξη μιας λαμπερής χρονιάς.
Kτίριο Ναυσικά, Πλατεία, Από τις 8:30 μ.μ.

Η Νέα Χρονιά ξεκινά με Spumante, χειροποίητες 
ιταλικές λιχουδιές, παραδοσιακά εορταστικά πιάτα κι 
ένα χαρούμενο περιβάλλον γιορτινής ευφορίας!
Mercato, 12:30–4:30μ.μ.



Avra Lounge
9μ.μ.–11μ.μ. 

Τις Πέμπτες του Δεκεμβρίου & Ιανουαρίου, 
απολαμβάνουμε αυθεντικούς ήχους Jazz & Swing 
από τους Gadjo Dilo. Επί σκηνής οι Gadjo Dilo 
εντυπωσιάζουν με τις μουσικές τους δεξιότητες και το 
πάθος τους που παρασύρει το κοινό να χορέψει και να 
τραγουδήσει μαζί τους. 
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Avra Lounge, Καθημερινά
έως 8 Ιανουαρίου, 3μ.μ.–6μ.μ.

Απολαύστε φρέσκο τσάι Jing, καφέ και ζεστή σοκολάτα 
συνοδευόμενη από μια δελεαστική επιλογή από 
γλυκές και αλμυρές σπιτικές λιχουδιές. Προσθέστε ένα 
ποτήρι σαμπάνια ως μια επιπλέον πινελιά γιορτινής 
επευφημίας! 

δεκ09
2019



Αλμυρές Γεύσεις 

 Foie Gras με Chutney Σύκου και Παντζάρι 

Σπιτικός Σολομός καπνιστός με Cream Cheese 

Mini Brioche με Αστακό και Mango 

Quiche με Guanciale και Blue Cheese 

Pop Corn με Μαύρη Τρούφα

Γλυκές Γεύσεις  

Κορμός με Λεμόνι και Υuzu 

Κορμός με Μαύρη Σοκολάτα 64% και Σμέουρα  

Éclair με Βανίλια Μαδαγασκάρης και Καραμέλα 

Piedmont Hazelnut Rocher 

Mont Blanc 

Εορταστικά Cookies

Συνοδευτικά  

Scones με Βανίλια και Χρυσή Σταφίδα 

Madeleines με Μέλι 

Χριστουγεννιάτικα Γλυκίσματα και Cupcakes 

Κρέμα Devonshire  

Σπιτική Μαρμελάδα Φράουλα και Πορτοκάλι 

Lemon Curd

M
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EUR48 ανά άτομο με επιλογή από Jing tea ή φρεσκοκομμένο καφέ.
EUR58 ανά άτομο με ένα ποτήρι Taittinger Rosé.
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Μercato
7μ.μ.–1π.μ.

Γιορτάστε την πιο όμορφη μέρα του χρόνου στο Four Seasons! 
Ένα ποτήρι Τaittinger Ροζέ θα σας καλωσορίσει σε ένα 
απολαυστικό δείπνο πέντε πιάτων που θα σας μείνει αξέχαστο, 
με θέα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

δεκ24�
2019



Χτένια με Χαβιάρι Oscietra, 

Λάχανο Savoy και Σάλτσα Πορτοκαλιού

Σπιτικά Ravioli Αστακού με Μαύρη Τρούφα  

και Βούτυρο Αρωματισμένο με Θυμάρι και Λεμόνι

Λαβράκι με Μάραθο 

και Μαύρες Ελιές Ferrandina

Μοσχαρίσιο Φιλέτο US Prime Τυλιγμένο σε Πανσέτα  

με Τηγανητό Συκώτι Πάπιας και Confit Πατάτας 

Mont Blanc 

Κρέμα και Crumble Κάστανου, 

Sorbet Βανίλια, Λεμόνι και Blueberry 

Κλασικό Ιταλικό Panettone και Marsala Sabayon

Καφές και Τσάι 

EUR180 ανά άτομο.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ένα ποτήρι Taittinger Rosé για καλωσόρισμα.
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δεκ25�
2019
& ιαν01
2020

Αφήστε το μαγείρεμα σε εμάς και απολαύστε τη γιορτινή 
εκδοχή του Brunch που θα ενθουσιάσει όλους τους 
επισκέπτες του Mercato! Παραδοσιακά εδέσματα και 
πιάτα από όλο τον κόσμο σας περιμένουν στην πιο 
όμορφη γωνιά της Αθηναϊκής Ριβιέρα! 

Εστιατόριο Μercato
12:30–4:30 μ.μ.Εο

ρτ
ασ

τικ
ά 

Br
un

ch

elia.kentrota
Sticky Note
Nα φύγει το εστιατόριο 



EUR95 ανά άτομο.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται καφές, 

τσάι και μισό μπουκάλι Ferrari Spumante.



Εστιατόριο Mercato 
8μ.μ.–1π.μ.Π
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Γιορτάστε το τέλος ενός συναρπαστικού έτους και την 
αρχή ενός ακόμα λαμπρότερου νέου με ένα πολυτελές 
δείπνο επτά πιάτων. Μετά το δείπνο, σας περιμένουμε 
για την τελική αντίστροφη μέτρηση στο πρωτοχρονιάτικο 
πάρτι στη Πλατεία του Ναυσικά.

δεκ31
2019

elia.kentrota
Sticky Note
Να φύγει το εστιατόριο



Χαβιάρι Beluga με Χτένια και Αφρό Σαμπάνιας

Τηγανητό Foie Gras με Καβουρδισμένα Αμύγδαλα, 

Borettane και Jus Griottine Πάπιας 

Ριζότο Vialone Nano με Burrata, Aγκινάρα Ιερουσαλήμ και 

Γαρίδες Μαριναρισμένες σε Lime 

Σπιτικά Ραβιόλι Γλυκιάς Κολοκύθας με Μανιτάρια Porcini, 

και λευκή τρούφα Alba 

Καλκάνι με Φακές Castelluccio, 

και Σάλτσα Amarone Valpolicella 

Αρνί με Κρούστα Μαύρης Τρούφας, Σπαράγγια,  

Μανιτάρια Chanterelle σε Jus Mαύρης Tρούφας

Ελαφριά Κρέμα Mascarpone, Κέικ Σοκολάτας, 

με Sauce Κόκκινων Μούρων και Crumble Κουκουνάρι

Σοκολάτα Metaxa Special Reserve 

Καφές και Τσάι

EUR475 ανά άτομο.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ένα ποτήρι κρασί για κάθε πιάτο από την premium συλλογή κρασιών,  

και πρόσβαση στο μεγάλο Πρωτοχρονιάτικο πάρτι στην Πλατεία του Nafsika.
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Kτίριο Nafsika, Πλατεία 
Aπό τις 8:30μ.μ.

Το μεγαλύτερο πρωτοχρονιάτικο party μετακομίζει νότια! 
Μεγαλοπρεπής χώρος, εκλεπτυσμένες γεύσεις, άφθονη 
σαμπάνια, show πυροτεχνημάτων, χορός μέχρι τις πρώτες 
πρωινές ώρες. Η Αθηναϊκή Ριβιέρα σηματοδοτεί την 
έναρξη μιας λαμπερής χρονιάς.

δεκ31
2019



Για να δείτε όλο το μενού του buffet επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
www.fourseasons.com/athens/festive/

EUR425 ανά άτομο.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το κρασί και η είσοδος στο New Year’s Eve Party.



To make a reservation please
contact us at +30 210 890 1000.

elia.kentrota
Sticky Note
Για κρατήσεις επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 8901000




