


Μοναδικό περιβάλλον και καταπληκτική

ατμόσφαιρα συνθέτουν την λαμπρή εορταστική

περίοδο στο Athens Ledra Hotel. Σας

προφέρουμε μια γευστική πανδαισία με

μοναδικές γαστρονομικές προτάσεις. Για όσους

επιθυμούν να απολαύσουν την γιορτινή Αθήνα

σας προφέρουμε ειδικά πακέτα διαμονής.

Ζήστε αξέχαστες οικογενειακές στιγμές με

αγαπημένα πρόσωπα και καλωσορίστε το νέο

έτος στους παραδοσιακούς ρυθμούς της πόλης

Embrace the exceptional this festive period

and celebrate the season in style at the

Athens Ledra Hotel. Unique surroundings and

spectacular ambience come together to create

magical moments with friends and family

while you celebrate Christmas the start

of the New Year. Let your senses sparkle

this season and relish on fine tastes and

flavors or discover our vibrant city by taking

advantage of our festive room packages.



Διαμονή:
Αν η λάμψη και η πολυτέλεια σας έχουν κλέψει την

καρδιά και τις αισθήσεις , μπορείτε να «κακομάθετε»

τον εαυτό σας κατά την γιορτινή περίοδο. Αποδράστε

σε ένα από τα deluxe δωμάτια του Athens Ledra

Hotel και απολαύστε το πρωινό σας στο εστιατόριο

«Ζέφυρος». Η Πλάκα και το ιστορικό κέντρο βρίσκονται

σε απόσταση αναπνοής προσφέροντας σας μοναδικές

στιγμές χαράς!

Μονόκλινο/ Δίκλινο € 99.00

• Η παραπάνω τιμή περιλαμβάνει τους φόρους

• Περιλαμβάνει πρωινό στο Εστιατόριο “Zephyros”

• Τρίτο άτομο επιπλέον χρέωση € 30.00

• ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

• ΔΩΡΕΑΝ WIFI στους κοινόχρηστους χώρους

• Άφιξη νωρίτερα από τις 15.00 και αναχώρηση μετά

της 12.00 το μεσημέρι

• Τιμές και κανονισμοί – βάσει διαθεσιμότητας

• Περίοδος ισχύς από 11 Δεκεμβρίου 2015 

μέχρι 10 Ιανουαρίου 2016

Για κρατήσεις καλέστε στο:

Τηλ: +30 210 930 0200

Fax : +30 210 931 8144

Email: reservations@athensledrahotel.com

Accommodation Packages:
Escape this festive season to the Athens Ledra

Hotel. We offer you the perfect choice to relax,

rejuvenate and revive your senses. Your free time is

precious, and never more so than at Christmas and

New Year, so kick back, unwind and share those

magical moments with the added luxury, service and

style. You can experience the historical city and take

in the majestic sights and sounds of the old city

“Plaka” as well as the unique landmarks all located

nearby the hotel.

Single and Double Occupancy € 99.00

• Rate is inclusive of all taxes

• Includes buffet breakfast in Zephyros restaurant

• Extra person additional charge € 30.00

• Includes FREE PARKING

• FREE WIFI in public areas

• Early check-in and late check-out

• Rate and terms are subject to hotel availability

• Season offer valid from 11th of December 2015

through 10th January 2016

For Reservations;

Tel: +30 210 930 0200

Fax: +30 210 931 8144

Email: reservations@athensledrahotel.com 



*Prices are per person and include taxes

For information or reservations please call 210 930 0000

*Οι τιμές ισχύουν κατ’ άτομο και περιλαμβάνουν τους φόρους

Για πληροφορίες και κρατήσεις τηλεφωνήστε στο 210 930 0000

Έκπτωση για τα μέλη του Ledra Exclusive 20%
Ισχύει για περιορισμένο αριθμό κρατήσεων

A 20% Discount applicable for Ledra Exclusive Members
Discount applies to limited reservations

Crystal Restaurant and Bar
Στην καρδιά της Αθήνας, το Crystal Restaurant and

Bar σας προσφέρει στιγμές χαλάρωσης συνοδεία

πανδαισίας παραδοσιακών γεύσεων από το γιορτινό

μπουφέ. Απολαύστε το ζεστό περιβάλλον με τον

εντυπωσιακό πολυέλαιο Murano, τα ξύλινα πατώματα

και τα λευκά μάρμαρα που σε συνδυασμό με την

ζωντανή μουσική προσφέρει μοναδικές στιγμές.

Ημέρα Χριστουγέννων

25η Δεκεμβρίου 2015

Γεύμα 

12:30- 16:30

Γιορτινός Μπουφές

Περιλαμβάνει απεριόριστη κατανάλωση: Αναψυκτικά

Κρασί, τοπικές μπύρες & μεταλλικό νερό

Ζωντανή Μουσική / Δωρεάν Στάθμευση

Τιμή: € 85.00 κατ’ άτομο

Παραμονή Πρωτοχρονιάς

31η Δεκεμβρίου 2015

Δείπνο 

21:30- 02:00

Γιορτινός Μπουφές

Περιλαμβάνει απεριόριστη κατανάλωση: Αναψυκτικά

Κρασί, τοπικές μπύρες & μεταλλικό νερό

Ποτήρι Σαμπάνιας

Ζωντανή Μουσική / Δωρεάν Στάθμευση

Τιμή: € 95.00 κατ’ άτομο

Εορταστικά Party:
Το ξενοδοχείο Athens Ledra Hotel είναι το ιδανικό

μέρος για να οργανώσετε την «Κοπή της Πρωτοχρο-
νιάτικης πίτας» με τους συνεργάτες σας ώστε να

ξεκινήσει μία χρονιά γεμάτη ευημερία.

Επωφεληθείτε από την ειδική μας προσφορά:

Μπουφέ ή μενού € 32.00 κατ’ άτομο
Οι τιμές είναι κατ’ άτομο και περιλαμβάνουν όλους τους φόρους

Το πακέτο της προσφοράς μας συμπεριλαμβάνει:

• Ποτό υποδοχής με Μεσογειακά «Tapas»

• Βασιλόπιτα ατομική για όλους τους συμμετέχοντες

• Πακέτο ποτών με κρασί, μπύρα και αναψυκτικά σε

απεριόριστη κατανάλωση

• Η προσφορά του Ξενοδοχείου για τη λαχειοφόρο
αγορά είναι ένα δείπνο για 2 άτομα στο φημισμένο

εστιατόριο Ledra Kai
• Κεντρική σύνθεση από λουλούδια για το τραπέζι των

ομιλητών σας

• Χριστουγεννιάτικος στολισμός και στους χώρους που

περιβάλλουν την αίθουσα εκδήλωσης

Απευθείας τηλεφωνική γραμμή 

για κρατήσεις: 210 930 0197

Επωφεληθείτε της ειδικής τιμής των € 79.00 (περιλαμ-

βάνεται φόρος) για να διανυκτερεύσετε σε ένα από τα

πολυτελή μας δωμάτια το βράδυ της εκδήλωσής σας.

Η τιμή ισχύει για μονόκλινο ή δίκλινο

δωμάτιο, το επιπλέον άτομο χρεώνεται € 20.00.

Απευθείας τηλεφωνική γραμμή
για κρατήσεις: 210 930 0197
Email: groups@athensledrahotel.com

Festive Private Parties:
The Athens Ledra Hotel is the ideal choice to hold

the "Pita Cutting" event with your business asso-

ciates. Derived from the traditional recipe enjoy the

cutting of the "Vasilopita" cake to start off into a

prosperous 2016.

Benefit from our special offer:

Buffet or Set Menu € 32.00 per person
Above prices are per person and are inclusive of all taxes

Our special offer includes:

• Welcome drink including Mediterranean style Tapas

• Vasilopita cake for each participant

• Beverage package including wine, beer and soft

drinks at unlimited consumption

• For your raffle draw the hotel offers a dinner for 2

persons in our renowned Ledra Kai restaurant

• Flower composition for the main panel

• Christmas decoration for every table and area

around the banquet room

Direct dial booking telephone number: 210 930 0197

Benefit from our special offer of € 79.00 including

tax and spend the night in one of our standard deluxe

rooms on the evening of your event.

This rate applies for single or double occupancy.

Extra person charge € 20.00 applies.

Direct dial booking telephone number: 210 930 0197
Email: groups@athensledrahotel.com

Crystal Restaurant and Bar
In the heart of Athens, the Crystal Restaurant and

Bar unfolds a lavish buffet with traditional festive

tastes and flavors accompanied by entertainment.

The ambience of the beguiling Murano chandelier and

surroundings combine to create Crystal Moments of

festive tastes and a memorable culinary experience.

Christmas Day

25th December 2015

Lunch 

12:30- 16:30

Festive Buffet

Includes unlimited consumption: Soft drinks,

House Wine, local beers & Mineral Water

Live Entertainment / Free Parking

Price per person: € 85.00

New Year’s Eve

31st December 2015

Dinner 

21:30- 02:00

Festive Buffet

Includes unlimited consumption: Soft drinks,

House Wine, local beers & Mineral Water

Glass of Champagne

Live Entertainment / Free Parking

Price per person: € 95.00



Zephyros Restaurant:

Πρωινός Μπουφές Πρωτοχρονιάς

01 Ιανουαρίου 2016 - 04:00-11:00:

€ 25.00 κατ’ άτομο

συμπεριλαμβάνεται καφές της επιλογής σας

Δωρεάν Στάθμευση

Zephyros Restaurant:

New Year’s Day 

Buffet Breakfast 01st January 2016:

Price per person: € 25.00

Includes coffee of your choice

Free Parking

Ledra Kai
Διεγείρετε τις γαστρονομικές σας αισθήσεις αυτή την

εορταστική περίοδο με εξωτικές γεύσεις από τις χώρες

της Ασίας και τις Πολυνησίας στο εστιατόριο “Ledra

Kai”. Η μοναδική ατμόσφαιρα του εστιατορίου σας

ταξιδεύει στα νησιά Bora-Bora και την Χαβάη όπου

μπορείτε να απολαύσετε τις εκλεκτές γεύσεις συνοδεία

σαξόφωνου.

Παραμονή Χριστουγέννων

24η Δεκεμβρίου 2015

Δείπνο 

21:00- 01:00 

Προκαθορισμένο μενού 5 πιάτων 

Ζωντανή Μουσική / Δωρεάν Στάθμευση

Τιμή: € 95.00 κατ’ άτομο 

Παραμονή Πρωτοχρονιάς

31η Δεκεμβρίου 2015

Δείπνο

21:30- 02:00

Προκαθορισμένο μενού 5 πιάτων

Ποτήρι Σαμπάνιας

Ζωντανή Μουσική / Δωρεάν Στάθμευση

Τιμή: € 105.00 κατ’ άτομο

Ledra Kai
Arouse your culinary senses this festive season to

Asian and Polynesian cuisine in our Ledra Kai

Restaurant. The unique ambience embarks you on

a voyage to the islands of Bora Bora and Hawaii all

set in magical surroundings where you can enjoy

distinctive and exotic tastes accompanied by live

saxophone.

Christmas Eve

24th December 2015

Dinner

21:30- 01:00

Set Menu 5 courses

Live Entertainment / Free Parking

Price per person: € 95.00

New Year’s Eve

31st December 2015

Dinner

21:30- 02:00

Set Menu 5 Courses

Glass of Champagne

Live Entertainment / Free Parking

Price per person: € 105.00

*Prices are per person and include taxes

For information or reservations please call 210 930 0000

*Οι τιμές ισχύουν κατ’ άτομο και περιλαμβάνουν τους φόρους

Για πληροφορίες και κρατήσεις τηλεφωνήστε στο 210 930 0000

*Prices are per person and include taxes

For information or reservations please call 210 930 0000

*Οι τιμές ισχύουν κατ’ άτομο και περιλαμβάνουν τους φόρους

Για πληροφορίες και κρατήσεις τηλεφωνήστε στο 210 930 0000

Έκπτωση για τα μέλη του Ledra Exclusive 20%
Ισχύει για περιορισμένο αριθμό κρατήσεων

A 20% Discount applicable for Ledra Exclusive Members
Discount applies to limited reservations

Έκπτωση για τα μέλη του Ledra Exclusive 20%
Ισχύει για περιορισμένο αριθμό κρατήσεων

A 20% Discount applicable for Ledra Exclusive Members
Discount applies to limited reservations



Εξωτερικές εκδηλώσεις
Θεματικοί χώροι εκδηλώσεων, εξωτικά κοκτέιλ,

ευφάνταστες γαστριμαργικές προτάσεις και οι

επαγγελματίες των εξωτερικών δεξιώσεων του Athens

Ledra Hotel, εγγυώνται σέρβις 5 αστέρων και ένα

εξαιρετικό αποτέλεσμα για την εταιρική ή κοινωνική σας

εκδήλωση.

Απευθείας τηλεφωνική γραμμή 

για κρατήσεις: 210 930 0197
Email: groups@athensledrahotel.com 

Bring Ledra service 
to your doorstep
Themed venues, exotic cocktails, gourmet food

proposals and our high professional outside

catering team guarantee premium services and

outstanding results. 

Direct dial booking telephone number: 210 930 0197
Email: groups@athensledrahotel.com 

Xώροι εκδηλώσεων
Με 1500 τ.μ. χώρους εκδηλώσεων το Athens Ledra

Ηotel προσφέρει τα στοιχεία εκείνα που μετατρέπουν

κάθε σας εκδήλωση σε σημείο αναφοράς. Η εξειδίκευση

του άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού, εγγυάται προσοχή

στη λεπτομέρεια και αφοσίωση στην απόλυτη επιτυχία

της εκδήλωσής σας. 

Απευθείας τηλεφωνική γραμμή 

για κρατήσεις: 210 930 0197
Email: groups@athensledrahotel.com 

Meeting your needs in every way
Along with 1.500 Sq.m. (16145 Sq. Ft.) of meeting

space, the Athens Ledra Hotel offers the intangibles

that make every event your next benchmark. Our re-

nowned experise guarantees meticulous attention to

detail and the unwavering commitment to your event’s

ultimate success.

Direct dial booking telephone number: 210 930 0197
Email: groups@athensledrahotel.com 



115, Syngrou Avenue

117 45 Athens, Greece

Tel: 210 930 0000 – Fax: 210 935 8603

Email: contact@athensledrahotel.com

Website: www.athensledrahotel.com


