
 

 
Friday 23rd December 2016 

 
11:00  Christmas cake competition in the lobby. Guess the 

weight of our Christmas cake and you could win one of the three 
prizes for the closest estimates! Your contribution of €1,00 will go to 
charity. The winners will be announced in the lobby on 26 
December.  

12:30-14:30 Table d’hote menu or Buffet? The choice is yours in our Lido Tavern. 
16:00-18:00 Enjoy our tempting Christmas Afternoon Tea & Cakes!    
 Your favourite coffee or tea and a rich selection of cakes.  

Price: €5,00 p.p. 
16:00  Cocktail Demonstration in our O’Brien’s Pub – don’t miss it!  
19:00-22:00 Western Country Theme Night Buffet: Tonight you have the 

opportunity to try various dishes from the Western country cuisine. 
Served in the Diana Restaurant. Price: €16.00 pp 

21:30-22:15  Happy Hour, a wonderful way to enjoy your evening in our cosy 
O’Brien’s Pub with a variety of drinks.  Buy one and get your second 
drink for free! 

 
          Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016 

 
11:00 Κέικ στην αίθουσα υποδοχής. Μαντέψτε πόσο ζυγίζει το 

Χριστουγεννιάτικο κέικ μας! Οι τρεις πιο κοντινές προβλέψεις θα 
βραβευτούν. Η συνεισφορά σας αξίας €1,00 ανά συμμετοχή, θα 
διατεθεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Οι νικητές θα 
ανακοινωθούν στην αίθουσα υποδοχής στις 26 Δεκεμβρίου. 

12:30-14:30  Table d’hote menu ή μπουφέ? Η επιλογή είναι δική σας στην 
ταβέρνα Lido.  

16:00-18:00  Απολαύστε ένα δελεαστικό Χριστουγεννιάτικο απόγευμα με καφέ ή 
τσάι και κέικ. Απολαύστε τον αγαπημένο σας καφέ ή τσάι και 
επιλέξτε από την μεγάλη μας ποικιλία από κέικ. Τιμή: €5,00 ανά 
άτομο 

16:00   Επίδειξη κοκτέιλ στην O’Brien’s Pub – μην το χάσετε!  
19:00-22:00  Western Night με απολαυστικό μπουφέ. Μαζί με τα θεσπέσια 

επιδόρπια μας στο Εστιατόριο Diana. Τιμή: €16,00 ανά άτομο. 
21:30-22:15    Happy Hour,στην ζεστή ατμόσφαιρα της O’Brien’s Pub με  ποικιλία 

ποτών! 
 
 
 

  
 

 
Please note that the management reserves the right to change the above programme without any 

notice. 



 

 

                                        Saturday 24th December 2016 
11:00   We suggest you to visit our town’s colourful My Mall. It’s your last 

chance to buy delightful last minute presents… and much more!  
12:30-14:30  Table d’hote menu or buffet? The choice is yours in our Lido Tavern.  
15:00 – 16:00  Christmas Decoration Demonstration, courtesy of our Executive 

Housekeeper who can show you how to make beautiful little 
Christmas trinkets, in our Lido Tavern.  

16:00-18:00  Enjoy our tempting Christmas Afternoon Tea & Cakes! Your favourite 
coffee or tea and a rich selection of cake. Price: €5,00 p.p. 

17:30  The local Girl Guides choir sets a festive tone with traditional 
Christmas Carols in the lobby.  

17:45-18:15  Our Management Team looks forward to meeting you during our 
Management Champagne Reception in the lobby or in the O’Brien’s 
Pub. Be our guests to night!  

20:30  Christmas Eve Gala Dinner, a special occasion where our kitchen 
brigade offers its very best. Our gala evening combines an exquisite 
buffet dinner served in a festive setting with live music and a dance 
show. Join us and celebrate in style, in the Athena Hall.  
Price: €45,00 p.p. 

 

                         Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2016 - Παραμονή Χριστουγέννων 

11:00  Σας προτείνουμε να  επισκεφθείτε το εμπορικό κέντρο “My Mall” 
της πόλης μας. Η τελευταία σας ευκαιρία να αγοράσετε πανέμορφα 
δώρα της τελευταίας στιγμής...και πολλά άλλα.  

12:30-14:30  Table d’hote menu ή buffet? Η επιλογή είναι δική σας στην ταβέρνα 
Lido. 

15:00-16:00 Επίδειξη Χριστουγεννιάτικης Διακόσμησης, μια προσφορά της 
ανώτερης οικονόμου μας που θα σας δείξει πώς να φτιάχνετε 
όμορφα χριστουγεννιάτικα στολίδια,  στην ταβέρνα Lido. 

16:00-18:00  Απολαύστε ένα δελεαστικό Χριστουγεννιάτικο απόγευμα με καφέ ή 
τσάι και κέικ. Απολαύστε τον αγαπημένο σας καφέ ή τσάι και 
επιλέξτε από την μεγάλη μας ποικιλία από κέικ. Τιμή: €5,00 ανά 
άτομο. 

17:30  Η χριστουγεννιάτικη χορωδία μας βάζει σε εορταστικό κλίμα με 
παραδοσιακά Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα στο χώρο υποδοχής. 

17:45-18:15  Η διεύθυνση του ξενοδοχείου μας ανυπομονεί να σας γνωρίσει 
κατά τη διάρκεια του Management Champagne Reception στον 
χώρο υποδοχής ή στο μπαρ “O’Brien’s”. Απόψε είστε οι καλεσμένοι 
μας. 

20:30  Δείπνο Παραμονής Χριστουγέννων. Ένα ιδιαίτερο βράδυ. Το 
προσωπικό της κουζίνας μας δίνει τον καλύτερό του εαυτό. Η 
εορταστική βραδιά μας περιλαμβάνει εκλεκτό μπουφέ σε 
εορταστική ατμόσφαιρα με ζωντανή μουσική και χορό. Περάστε την  
βραδιά αυτή μαζί μας και γιορτάστε την με στυλ, στο Εστιατόριο 
Athena. Τιμή: €45,00 ανά άτομο. 



 

                   
 

                               Sunday 25th December 2016—Christmas Day 
 

07:00-10:00  Merry Christmas! This special day starts with an enriched Christmas 
Champagne Breakfast served in the Diana Restaurant. 

11:00  Santa Claus is coming to Odysseia hotel, make sure your little ones 
visit Santa to get their Christmas gift. 

13:00-15:00  Festive Christmas Lunch Buffet, to celebrate this special occasion. 
‘KALI OREXI’, or bon appétit, in our Diana Restaurant.  
Price: €25,00 p.p. 

16:00-18:00  Enjoy our tempting Christmas Afternoon Tea & Cakes! Your favourite 
coffee or tea and a rich selection of cakes in the lobby.  
Price: €5,00 p.p. 

16:30  An old classic Christmas movie will be playing on the big screen in 
Othellos 

19:00-22:00  Our Carvery Theme Night Buffet with a selection of professionally 
carved delicious baked meats, mouth-watering cold and hot dishes, 
and a variety of fresh salads. Served in the Diana Restaurant.  
Price: €16,50p.p. 

21:30-22:15  Happy Hour, a wonderful way to enjoy your evening in our cosy 
O’Brien’s Pub with a variety of drinks. Buy 1 get 1 for free!!  

 
 

Κυριακή 25 Δεκεμβρίου 2016 – Μέρα Χριστουγέννων 
 

07:00-10:00  Καλά Χριστούγεννα ! Αυτή η ξεχωριστή ημέρα ξεκινά με ένα 
πλούσιο χριστουγεννιάτικο πρωινό και Σαμπάνια στο Εστιατόριο 
DIANA 

11:00  O Άγιος Βασίλης θα έρθει στο ξενοδοχείο μας και θα χαρίσει δώρα 
στα μικρά παιδία. 

13:00-15:00  Εορταστικό Χριστουγεννιάτικο μπουφέ, για να γιορτάσουμε αυτήν 
την ξεχωριστή περίσταση. ‘ΚΑΛΗ ΟΡΕΞΗ’,ή bon appetit, στο 
Εστιατόριο Diana. Τιμή: €25,00 ανά άτομο 

16:00-18:00  Απολαύστε ένα δελεαστικό Χριστουγεννιάτικο απόγευμα με καφέ ή 
τσάι και κέικ. Απολαύστε τον αγαπημένο σας καφέ ή τσάι και 
επιλέξτε από την μεγάλη μας ποικιλία από κέικ. Τιμή: €5,00 ανά 
άτομο 

16:30  Μην χάσετε την παραδοσιακή Χριστουγεννιάτικη ταινία στην 
μεγάλη μας οθόνη, στο Οθέλλος.   

19:00-22:00  Πλούσιο μπουφέ κρεατικών με λαχταριστή ποικιλία από δροσερές 
σαλάτες και πλούσια επιλογή λαχταριστού ψητού κρέατος, στο 
Εστιατόριο Diana. Τιμή €16,00 ανά άτομο. 

21:30-22:15   Happy Hour, ένας καταπληκτικός τρόπος να απολαύσετε το βράδυ 
σας στην ζεστή ατμόσφαιρα της O’Brien’s Pub με ποικιλία ποτών.  



 

 

 

Monday 26th December 2016 

                 Boxing Day 
 

12:30-14:30  Traditional Boxing Day Buffet Lunch in the Diana Restaurant. 
Price: €16,00 p.p. 

16:00-18:00  Enjoy our tempting Afternoon Tea & Cakes while you relax in 
the warm atmosphere of our lobby and sample our 
traditional sweets, pastries, and cakes. Price: €5,00 p.p. 

16:30   An old classic Christmas movie will be playing on the big 
screen in the Othellos room. 

19:00-22:00  Elegant Theme Night Buffet Enjoy it! Wonderful desserts 
complete your meal in the Diana Restaurant. Price: €16,00 
p.p. 

21:30-22:15  Happy Hour, a wonderful way to enjoy the evening in our 
cosy O’Brien’s Pub with a variety of drinks. Buy 1 get 1 for 
free!!  

 

`    Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2016 

 
12:30-14:30  Απολαύστε το μεσημεριανό μπουφέ στο Εστιατόριο Diana. 

Τιμή: €16,00 ανά άτομο. 
16:00-18:00  Απολαύστε ένα δελεαστικό απόγευμα με τσάι και κέικ, ενώ 

χαλαρώνετε στην ζεστή ατμόσφαιρα του χώρου υποδοχής 
και δοκιμάστε τα παραδοσιακά μας γλυκά. Τιμή: €5,00 ανά 
άτομο. 

16:30 Μην χάσετε την παραδοσιακή Χριστουγεννιάτικη ταινία στην 
μεγάλη μας οθόνη, στο Οθέλλος.   

19:00-22:00  Elegant  Βραδιά. Απολαύστε την! Μαζί με τα θεσπέσια 
επιδόρπια μας στο Εστιατόριο Diana. Τιμή: €16,00 ανά 
άτομο.  

21:30-22:15  Happy Hour, ένας καταπληκτικός τρόπος να απολαύσετε το 
βράδυ σας στην ζεστή ατμόσφαιρα της O’Brien’s Pub με 
ποικιλία ποτών.  

 
 
 
 
 

Please note that the management reserves the right to change the above programme without any 
notice. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 

Tuesday 27th December 2016 
 

 
11:00-12:00  Learn how to dance Salsa, in the Diana Restaurant . 
 12:30-14:30  Table d’hote menu or buffet? The choice is yours in our Lido Tavern 
16:00-18:00  Enjoy our tempting Afternoon Tea & Cakes while you relax in the 

warm atmosphere of our lobby and sample our traditional sweets, 
pastries, and cakes. Price: €5,00 p.p. 

16:00  Cooking Demonstration: Does it require special skills or is it as easy 
as it looks? Our chefs have the answer. Meet us in the Lido Tavern  

19:00-22:00  Italian Theme Night Buffet: We noticed that Italian cuisine is one of 
your   favourites. Enjoy it! Wonderful desserts complete your meal in 
the Diana Restaurant. Price: €16,00 p.p 

21:30-22:15  Happy Hour, the best time and place for pre-dinner drinks. Enjoy 
some of your favourite drinks. Buy one get one for free!!  

 

Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016 
 

11:00  Ελάτε να  χορέψουμε μαζί στο ρυθμό της Salsa, εστιατόριο Diana  
12:30-14:30  Table d’hote menu ή Buffet; Στην ταβέρνα Lido η επιλογή είναι δική 

σας. 
16:00-18:00  Απολαύστε ένα δελεαστικό απόγευμα με τσάι και κέικ, ενώ 

χαλαρώνετε στην ζεστή ατμόσφαιρα του χώρου υποδοχής και 
δοκιμάστε τα παραδοσιακά μας γλυκά. Τιμή: €5,00 ανά άτομο 

16:00  Επίδειξη μαγειρικής: Χρειάζεται ειδικά προσόντα ή είναι τόσο 
εύκολο όσο φαίνεται; Οι σεφ μας έχουν την απάντηση. Συναντήστε 
μας στην Ταβέρνα Lido.  

19:00-22:00 Ιταλική  Βραδιά. Ξέρουμε ότι η Ιταλική Κουζίνα είναι από τις 
αγαπημένες σας. Απολαύστε την! Μαζί με τα θεσπέσια επιδόρπια 
μας στο εστιατόριο Diana. Bon Appetit! Τιμή: €16,00 ανά άτομο.  

21:30-22:15  Happy Hour, η καλύτερη ώρα και το πιο κατάλληλο μέρος για να 
πιείτε το ποτό σας πριν το δείπνο. Απολαύστε τα αγαπημένα σας 
ποτά. 

 
Please note that the management reserves the right to change the above programme without any 

notice. 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

Wednesday 28th December 2016 

  
11:00  Flower Arrangements that make all the difference. Our 

Executive Housekeeper will demonstrate this timeless art and 
skill. Meet us in the Lido Tavern 

12:30-14:30  Table d’hote menu or buffet? The choice is yours in our Lido 
Tavern 

16:00-18:00  Enjoy our tempting Afternoon Tea & Cakes while you relax in 
the warm atmosphere of our lobby and sample our 
traditional sweets, pastries and cakes. Price: €5,00 p.p. 

16:00  It’s Bingo time. Feeling lucky today? There is only one way to 
find out. Come along and play in the Pub O’Brien’s. 

19:00-22:00  Mediterranean Theme Night Buffet: Tonight you have the 
opportunity to try various dishes from the Mediterranean 
cuisine. Served in the Diana Restaurant.Served in the Diana 
Restaurant. Price: €16,00 p.p.  

21:30-22:15  Happy Hour, the best time and place for after dinner drinks. 
Enjoy some of your favourite drinks. Buy one get one for free.  

 

Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016 
 

11:30  Ανθοδημιουργίες που εντυπωσιάζουν. Η ανώτερη οικονόμος 
μας θα σας δείξει αυτή την διαχρονική τέχνη. Συναντήστε 
μας στην ταβέρνα Lido. 

12:30-14:30  Table d’hote menu ή  μπουφέ? Στην ταβέρνα Lido η επιλογή 
είναι δική σας. 

16:00-18:00  Απολαύστε ένα δελεαστικό απόγευμα με τσάι και κέικ, ενώ 
χαλαρώνετε στην ζεστή ατμόσφαιρα του χώρου υποδοχής 
και δοκιμάστε τα παραδοσιακά μας γλυκά. Τιμή: €5,00 ανά 
άτομο 

16:00  Ώρα για Bingo . Η τύχη είναι με το μέρος σας; Μόνο ένας 
τρόπος υπάρχει να το μάθετε. Ελάτε να παίξετε στην  Pub 
O’Brien’s. 

19:00-22:00 Μεσογειακή Βραδιά. Απολαύστε Μεσογειακή κουζίνα. Μαζί 
με τα θεσπέσια επιδόρπια μας στο Εστιατόριο Diana Τιμή: 
€16,00 ανά άτομο 

21:30-22:15  Happy Hour, η καλύτερη ώρα και το πιο κατάλληλο μέρος 
για να πιείτε το ποτό σας. Απολαύστε τα αγαπημένα σας 
ποτά στην Pub O’Brien. 

 

 



 

 

 
 

                      
 

 

Thursday 29h December 2016 
 

12:30-14:30  Table d’hote menu or buffet? The choice is yours in our Lido 
Taverna. 

16:00-18:00  Your favourite coffee or tea and a rich selection of cakes. Price: 
€5,00 p.p. 

16:00  Don’t miss this Cocktail Demonstration! Our barman will be 
delighted to show you how to mix some of the most popular 
cocktails in the O Brien’s Pub. 

19:00-22:00  Cyprus Theme Night Buffet, with a lavish selection of appetizers and 
delicious local dishes to choose from. Round off the pleasure with 
traditional and favourite desserts, served in the Diana Restaurant.  
Price: €16,00p.p. 

21:30-22:15  Happy Hour, the best time and place for after dinner drinks. Enjoy 
some of your favourite drinks in the O’Brien’s Pub. Buy one get one 
for free! 

 

Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016 
 

12:30-14:30 Table d’hote menu ή μπουφέ? Στην ταβέρνα Lido η επιλογή είναι 
δική σας. 

16:00-18:00 Απολαύστε τον αγαπημένο σας καφέ ή τσάι και επιλέξτε από την 
μεγάλη μας ποικιλία από κέικ. Τιμή: €5,00 ανά άτομo. 

16:00  Μην χάσετε την Επίδειξη Κοκτέιλ! Οι barmen μας θα χαρούν να σας 
δείξουν πως να φτιάξετε κάποια από τα πιο δημοφιλή κοκτέιλ, στην 
Pub O’Brien. 

19:00-22:00  Κυπριακή βραδιά με πλούσιο Μπουφέ, με εκλεκτή ποικιλία 
ορεκτικών και απολαυστικών τοπικών πιάτων. Ολοκληρώστε την 
απόλαυση με παραδοσιακά και αγαπημένα επιδόρπια, στο 
Εστιατόριο Diana.  
Τιμή: €16,00 ανά άτομο  

21:30-22:15  Happy Hour, η καλύτερη ώρα και το πιο κατάλληλο μέρος για να 
πιείτε το ποτό σας μετά το δείπνο. Απολαύστε τα αγαπημένα σας 
ποτά στην Pub O’Brien. 

 
Please note that the management reserves the right to change the above programme without any 

notice. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 

Friday 30 December 2016 
  

11:00 We suggest you to  visit to the town’s newest shopping mall! A 
beautiful shopping arcade with famous brands and nice coffee shops 
for a relaxing break. 

12:30-14:30  Table d’hote or buffet? The choice is yours in our Lido Taverna. 
16:00-18:00  Enjoy our tempting Christmas Afternoon Tea & Cakes! Your favourite 

coffee or tea and a rich selection of cakes.   
Price: €5,00 p.p. 

19:00-22:00  Western Night Buffet, a sumptuous buffet with selections of 
appetizers. Price: €16.00 

21:30-22:15  Happy Hour, the best time and place for after dinner drinks. Enjoy 
some of your favourite drinks in the O’Brien’s Pub. Buy one get one 
for free 

 
 

      Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016 
 

11:00  Σας προτείνουμε να επισκεφτείτε το καινούριο Εμπορικό Κέντρο της 
πόλης “My Mall” ! Ένα πανέμορφο εμπορικό κέντρο με γνωστές 
μάρκες και ωραίες καφετέριες για να απολαύσετε τον καφέ σας.  

12:30-14:30  Table d’hote ή μπουφέ? Στην ταβέρνα Lido η επιλογή είναι δική 
σας. 

16:00-18:00  Απολαύστε ένα δελεαστικό Χριστουγεννιάτικο απόγευμα με τσάι 
και κέικ. Γευτείτε τον αγαπημένο σας καφέ ή τσάι και επιλέξτε από 
την μεγάλη μας ποικιλία σε κέικ, με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής 
με πιάνο. Τιμή: €5,00 άνα άτομο 

19:00-22:00  Western Night’, με απολαυστικό μπουφέ, Μαζί με ταθεσπέσια 
επιδόρπια μας στο Εστιατόριο Diana 

21:30-22:15  Happy Hour, η καλύτερη ώρα και το πιο κατάλληλο μέρος για να 
πιείτε το ποτό σας. Απολαύστε τα αγαπημένα σας ποτά στην Pub 
O’Brien’s. 

  
Please note that the management reserves the right to change the above programme without any 

notice. 

 
 



 

 

 
 
 
     Saturday 31 December 2016-New Years Eve 

 

 
12:30-14:30  Table d’hote menu or buffet? The choice is yours in our Lido 

Taverna. 
16:00-18:00  There is no time like Tea-Time! Relax with a cup of freshly brewed 

coffee or tea, your favourite cakes. Price: €5,00 p.p. in the Lobby 
16:00  Brandy Sour Demonstration, it’s the national drink that you will 

quickly learn to love. Our barman reveals the secrets of this popular 
Cyprus cocktail in the O’Brien’s Pub. 

21:00  New Year’s Festive Dinner, so you can end the year 2016 with an 
evening of fantastic revelry. The spectacular programme includes a 
superb buffet dinner, an exquisite show, and festive tunes from our 
band. Reservations are required. Price: €55,00 p.p. 

 

Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2016  
Παραμονή Πρωτοχρονιάς 

 
12:30-14:30  Table d’hote menu ή μπουφέ? Στην ταβέρνα Lido η επιλογή είναι 

δική σας. 
16:00-18:00  Δεν υπάρχει καλύτερη ώρα από την Ώρα για τσάι! Χαλαρώστε με 

ένα φλιτζάνι φρέσκου καφέ ή τσαγιού, τα αγαπημένα σας κέικ και 
μουσική με πιάνο. Τιμή: €5,00 ανά άτομο 

16:00  Επίδειξη Brandy Sour. Είναι το εθνικό ποτό και γρήγορα θα το 
αγαπήσετε. Ο barman μας σας αποκαλύπτει τα μυστικά αυτού του 
Κυπριακού κοκτέιλ, Pub O’Briens  

21:00 Εορταστικό Δείπνο για τον Καινούριο Χρόνο. Για να αφήσετε πίσω 
σας το 2016 με μια αξέχαστη βραδιά. Το φαντασμαγορικό 
πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα υπέροχο δείπνο με μπουφέ, ένα 
ξεχωριστό σόου και εορταστική μουσική από το συγκρότημά μας. Η 
κράτηση είναι απαραίτητη. Τιμή: €55,00 ανά άτομο.  

 
Please note that the management reserves the right to change the above programme without any 

notice. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Sunday 1st January 2017 

 
07:00-10:30  HAPPY NEW YEAR 2017! ‘Hangover’ extensive buffet       

champagne breakfast! Start the new year with an enriched 
breakfast which is extended until 10.30hrs for those who 
really enjoyed themselves last night. 

11:00  Santa Clause is coming to town! Fantastic children’s show.   
13:00-15:00  New Year’s Day Festive Buffet Lunch! They say that if you eat 

well on the first day of the year, you will enjoy wonderful 
meals every day of the year. It sounds good to us - try it!  
Price: €21,00 p.p. 

16:00-18:00  Enjoy our tempting Christmas Afternoon Tea & Cakes! Your 
favourite coffee or tea and a rich selection of cakes.                                                          
Price: €5,00 p.p. 

19:00-21:30 Our International Theme Night Buffet with a selection of 
professionally carved delicious baked meats, mouth-watering 
cold and hot dishes, and a variety of fresh salads. Served in 
the Diana Restaurant. Price: €16,00p.p. 

21:30-22:15  Happy Hour, enjoy some of your favourite drink in the 
O’Brien’s Pub. 

 

Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2017 – Πρωτοχρονιά 
 

07:00-10:30  ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2017! Πρωινός μπουφές με σαμπάνια για 
να σας περάσει το ‘Hangover’! Ξεκινήστε την Πρώτη Μέρα 
του Χρόνου με πλούσιο πρωινό και σαμπάνια το οποίο, για 
όσους πραγματικά το διασκέδασαν την προηγούμενη νύχτα, 
θα κρατήσει μέχρι τις 10:30.  

11:00 O Άγιος Βασίλης θα έρθει στην πόλη μας. Σόου για παιδιά 
και όχι μόνο… 

13:00-15:00  Εορταστικό Μπουφέ για την Πρώτη Μέρα του Χρόνου! Λένε 
ότι εάν φας καλά την πρώτη μέρα του Καινούριου Χρόνου, 
θα απολαμβάνεις υπέροχα γεύματα καθ΄όλη τη διάρκεια 
του χρόνου. Ακούγεται καλό ε; Δοκιμάστε το! Τιμή: €21,00 
ανά άτομο 

16:00-18:00  Γευτείτε τον αγαπημένο σας καφέ ή τσάι και επιλέξτε από 
την μεγάλη μας ποικιλία σε κέικ.  Τιμή: €5,00 άνα άτομο 

21:30-22:15 Πλούσιο Διεθνές μπουφέ, στο Εστιατόριο Diana. Τιμή €16,00 
ανά άτομο. 

21:30-22:15  Happy Hour, η καλύτερη ώρα και το πιο κατάλληλο μέρος 
για να πιείτε το ποτό σας πριν το δείπνο. Απολαύστε τα 
αγαπημένα σας ποτά στην Pub “O’Brien’s”. 

 


