
Let’s be
Divine

this
Christmas 



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε μας σσσ

divanis.com 
@DivaniCollectionHotels       @divanicollection

Φέτος, περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, όλοι 
αναζητούμε να ζήσουμε στιγμές μαγείας, ζεστασιάς και να 

μοιραστούμε με τους αγαπημένους μας το πνεύμα 
των Χριστουγέννων.

Γιορτάστε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα και αφεθείτε σε 
μια σειρά από κομψές εκδηλώσεις για την πιο “Divine” 

εποχή του χρόνου.

Μοιραστείτε τη χαρά και την αγάπη στο 
Divani Palace Larissa, όπου η μαγεία γεμίζει τους 

διαδρόμους και μια αληθινή χώρα των θαυμάτων περιμένει.

Εκ μέρους της οικογένειας Διβάνη, σας ευχόμαστε ευημερία 
και ό,τι καλύτερο για το νέο έτος!

 
Happy Holidays!



Festive 
Family Time

από €193 ανά διανυκτέρευση 

Πολυτελής διαμονή σε δύο δωμάτια

Πολυτελές Χριστουγεννιάτικο πρωινό σε μπουφέ

Εορταστικό δώρο κατά την άφιξή σας στο δωμάτιο

Δωρεάν χρήση του WiFi 
και late check out έως τις 17:00

Luxury Christmas & 
New Year’s Getaway 

από €175 ανά διανυκτέρευση 

Διαμονή σε πολυτελές δωμάτιο 

Ποτό καλωσορίσματος κατά την άφιξή σας

Εορταστικό δώρο κατά την άφιξή σας στο δωμάτιο

Πολυτελές Χριστουγεννιάτικο πρωινό σε μπουφέ

Συμμετοχή στο Χριστουγεννιάτικο ή Πρωτοχρονιάτικο Gala

Δωρεάν χρήση του WiFi και late check-out 
έως τις 17:00

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες

Σας προσκαλούμε να περάσετε μαζί μας αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνοντας μια πολυτελή διαμονή 
με απόλυτη χαλάρωση και αξέχαστες οικογενειακές εμπειρίες.

Επωφεληθείτε από τις ειδικές προσφορές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτή την εορταστική περίοδο.



Σας προσκαλούμε να περάσετε μαζί μας αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνοντας μια πολυτελή διαμονή 
με απόλυτη χαλάρωση και αξέχαστες οικογενειακές εμπειρίες.

Επωφεληθείτε από τις ειδικές προσφορές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτή την εορταστική περίοδο.

Festive Accommodation Rates 

Superior Room
€110

Superior Suite
€250

Executive Room
 €130

Family Suite
€280



Cheers to a
Divine

Festive Season!



Christmas Eve 
Gala Dinner 

Γιορτάστε την παραμονή των Χριστουγέννων στο Ballroom 
του ξενοδοχείου και απολαύστε το γιορτινό μπουφέ που έχουμε ετοιμάσει ειδικά για εσάς, 

με τη συντροφιά του DJ μας.

€65 ανά άτομο & €35 για παιδιά έως 12 ετών, τα ποτά χρεώνονται βάσει κατανάλωσης

24 Δεκεμβρίου



Υποδεχτείτε τον καινούργιο χρόνο στο Ballroom του ξενοδοχείου μας 
και απολαύστε το γιορτινό μπουφέ, διασκεδάζοντας με τη συντροφιά του DJ μας.

€65 ανά άτομο & €35 για παιδιά έως 12 ετών, τα ποτά χρεώνονται βάσει κατανάλωσης

31 Δεκεμβρίου

Glittering New Year’s Eve 
Gala Party 
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