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7/4
ΑνΑστΑσιμο Δειπνο
με εορταστικό μενού το βράδυ  

του Μ. Σαββάτου

€65 ανά άτομο 
€30 για παιδιά έως 12 ετών

EastEr DinnEr
with Festive Menu on  
Holy Saturday Night

€65 per person 
€30 for children up to 12 years old

8/4 

πΑσχΑλινοσ μπουφεσ
με παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις  

ανήμερα το Πάσχα

€80 ανά άτομο 
€40 για παιδιά έως 12 ετών

EastEr Lunch
Easter Lunch with traditional  

Greek flavours on Easter Sunday

€80 per person 
€40 for children up to 12 years old

Αγ. Νικολάου & Ηλίου 10   |   161 21 Βουλιαγμένη   |   Τ: 210 891 1100   |   E: info@divaniapollon.gr

10, Ag. Nikolaou & Iliou   |   Vouliagmeni  1612, Greece   |   Τ: +30 210 891 1100   |   E: info@divaniapollon.gr

ΤΙΜΕΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
Mονόκλινο   150 €
Δίκλινο    170 €
Τρίκλινο (3 ενήλικες)  200 €
Τρίκλινο (2 ενήλικες - 1 παιδί) 180 €
All Sea View Suite  500 €
Deluxe Suite   800 €

Η προσφορά ισχύει από 05/04/18 έως 09/04/18

RATES ON B/B BASIS
Single       150 €
Double     170 €
Triple (3 adults)   200 €
Triple (2 adults -1 child)  180 €
All Sea View Suite  500 €
Deluxe Suite   800 €

Prices are valid from 05/04/18  till 09/04/18

CELEbrATE THE GrEEk EASTEr
with friends & family in the Athenian riviera



ΤΙΜΕΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
Mονόκλινο   160 €
Δίκλινο    180 €
Τρίκλινο (3 ενήλικες)  210 €
Οικογενειακό Δωμάτιο  210 €

Η προσφορά ισχύει από 05/04/18 έως 09/04/18
και για minimum 3 διανυκτερεύσεις.

RATES ON B/B BASIS
Single       160 €
Double     180 €
Triple (3 adults)   210 €
Family room   210 €

Prices are valid from 05/04/18  till 09/04/18 
for a minimum of 3 nights.

CELEbrATE THE GrEEk EASTEr
with friends & family in picturesque Corfu

7/4
ΑνΑστΑσιμο Δειπνο
με εορταστικό μενού το βράδυ  

του Μ. Σαββάτου

€55 ανά άτομο 
€26 για παιδιά έως 12 ετών

EastEr DinnEr
with Festive Menu on  
Holy Saturday Night

€55 per person 
€26 for children up to 12 years old

8/4 

πΑσχΑλινοσ μπουφεσ
με παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις  

ανήμερα το Πάσχα

€60 ανά άτομο 
€30 για παιδιά έως 12 ετών

EastEr Lunch
Easter Lunch with traditional  

Greek flavours on Easter Sunday

€60 per person 
€30 for children up to 12 years old

Ναυσικάς 20   |   491 00 Κέρκυρα   |   Τ: 26610 38996   |   E: info@divanicorfu.gr

20, Nafsikas Str.   |   Island of Corfu 491 00, Greece   |   Τ: +30 26610 38996   |   E: info@divanicorfu.gr



ΤΙΜΕΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
Mονόκλινο   135 €
Δίκλινο    160 €
Τρίκλινο (3 ενήλικες)  180 €
Mονόκλινο Deluxe  160 € 
Δίκλινο Deluxe   180 €

Η προσφορά ισχύει από 05/04/18 έως 09/04/18
και για minimum 2 διανυκτερεύσεις.

RATES ON B/B BASIS
Single       135 €
Double     160 €
Triple (3 adults)   180 €
Deluxe Single   160 € 
Deluxe Double   180 €

Prices are valid from 05/04/18  till 09/04/18 
for a minimum of 2 nights.

CELEbrATE THE GrEEk EASTEr
with friends & family in majestic Meteora

7/4
ΑνΑστΑσιμο Δειπνο
με εορταστικό μενού το βράδυ  

του Μ. Σαββάτου

€50 ανά άτομο 
€25 για παιδιά έως 12 ετών

EastEr DinnEr
with Festive Menu on  
Holy Saturday Night

€50 per person 
€25 for children up to 12 years old

8/4 

πΑσχΑλινοσ μπουφεσ
με παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις  

ανήμερα το Πάσχα

€50 ανά άτομο 
€25 για παιδιά έως 12 ετών

EastEr Lunch
Easter Lunch with traditional  

Greek flavours on Easter Sunday

€50 per person 
€25 for children up to 12 years old

Εθν. Οδός Τρικάλων - Ιωαννίνων   |   422 00 Καλαμπάκα   |   Τ: 24320 23330   |   E: info@divanimeteora.gr

National rd.   |   kalambaka 422 00, Greece   |   Τ: +30 24320 23330   |   E: info@divanimeteora.gr



CELEbrATE THE GrEEk EASTEr
with friends & family in beautiful Larissa

7/4
ΑνΑστΑσιμο Δειπνο
με εορταστικό μενού το βράδυ  

του Μ. Σαββάτου

€40 ανά άτομο 
€20 για παιδιά έως 12 ετών

EastEr DinnEr
with Festive Menu on  
Holy Saturday Night

€40 per person 
€20 for children up to 12 years old

8/4 

πΑσχΑλινοσ μπουφεσ
με παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις  

ανήμερα το Πάσχα

€45 ανά άτομο 
€22 για παιδιά έως 12 ετών

EastEr Lunch
Easter Lunch with traditional  

Greek flavours on Easter Sunday

€45 per person 
€22 for children up to 12 years old

Παπαναστασίου 19   |   412 22 Λάρισα   |   Τ: 2410 252 791-5   |   E: info@divanilarissa.gr

19, Papanastassiou Str.   |   Larissa 412 22, Greece   |   Τ: +30 2410 252 791-5   |   E: info@divanilarissa.gr

ΤΙΜΕΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
Mονόκλινο   95 €
Δίκλινο    110 €
Τρίκλινο (2 ενήλικες - 1 παιδί) 140 €

Η προσφορά ισχύει από 05/04/18 έως 09/04/18

RATES ON B/B BASIS
Single       95 €
Double     110 €
Triple  (3 adults - 1 child)  140 €

Prices are valid from 05/04/18  till 09/04/18



προσφέρετε ένα διαφορετικό  
δώρο σε αυτούς που αγαπάτε

Το Divani Athens SPA & Thalasso Center, δημιουργεί 

μια μοναδική αίσθηση απόδρασης στους επισκέπτες 

του, λόγω της εκπληκτικής τοποθεσίας στην Αθηναϊκή 

Ριβιέρα.

Στο βραβευμένο μας SPA των 3.500 τ.μ., ο επισκέπτης 

μπορεί να βρει το μοναδικό κέντρο θαλασσοθεραπεί-

ας στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, με μια από τις 

μεγαλύτερες και πλήρως επανδρωμένες πισίνες που 

υπάρχουν στην Ελλάδα (270 τ.μ.).

Διαθέτει 25 καμπίνες θεραπείας, σάουνα και χαμάμ 

για άνδρες και γυναίκες, καθώς και ένα σύγχρονο και 

πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, με τελευταίου τύ-

που μηχανήματα Technogym.

Η ποικιλία των θεραπειών, με πάνω από 100 θεραπεί-

ες προσώπου και σώματος, των οποίων την επιμέλεια 

έχει η γνωστή για την εξειδίκευση της στο χώρο εται-

ρεία Thalgo, καθώς επίσης και η αγαπητή σε όλους 

εταιρεία Ligne St. barth, με υπέροχα αρώματα από 

την Καραϊβική. 

Η μοναδικής αισθητικής αρτιότητα του χώρου και η 

υψηλή τεχνογνωσία και διακριτικότητα των θεραπευ-

τών εγγυάται ένα συνδυασμό χαλάρωσης και ευεξίας.

Ρωτήστε για τα Gift Vouchers καθώς και για τα  

εορταστικά πακέτα και προσφέρετε ένα δώρο  

που θα μείνει αξέχαστο.

Offer a different present  
to your loved ones

The reason why Divani Athens SPA and Thalasso Cen-

ter is so unique is the sense of escape that it creates 

to its visitors, due to its amazing location on the beach 

of Vouliagmeni. 

The Divani Athens Spa & Thalasso Centre created by 

French SPA manufacturers, has a total area of 3500 m2 

and is the only thalassotherapy center in the greater 

Athens area.

It has one of the largest and fully equipped pools that 

exist in Greece (270 m) with 25 treatment cabins, sau-

na and steam room for men and women, and a modern 

gym with the latest type of Technogym equipment. 

Divani Athens Spa and Thalasso Center offers an im-

pressive variety of treatments that are tailored to your 

personal needs, ensuring an experience of the highest 

quality.

For this reason we have chosen two of the best in the 

sector, Ligne St. barth and Thalgo, with products of 

outstanding quality, ultra professional protocols and ex-

ceptional diversity. The unique aesthetic integrity of the 

site and the expertise and discretion of our therapists, 

guarantee a combination of relaxation and wellness.

ask for our Gift Vouchers and for the festive 

packages that we have created especially for you  

and offer an unforgettable gift.Αγ. Νικολάου & Ηλίου 10   |   161 21 Βουλιαγμένη   |   Τ: 210 891 1100   |   E: info@divaniapollon.gr

10, Ag. Nikolaou & Iliou   |   Vouliagmeni  1612, Greece   |   Τ: +30 210 891 1100   |   E: info@divaniapollon.gr
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