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24:00
On the wild side

For one, or more, 
post-dinner cocktails, 
follow the art, media and 
fashion crowd to Tribeca, 
where visual artist 
Giorgos Vaviloussakis 
has set up a refreshingly 
hip setting infused with 
New York aesthetics, 
complete with Tom Dixon 
lighting, leather stools 
and small brick surfaces. 
Για ένα ή περισσότερα 
cocktails, ακολουθήστε 
τον κόσμο της τέχνης, των 
media και της μόδας στο 
Tribeca, όπου η ανανεω-
τική ματιά του εικαστικού 
Γιώργου Βαβυλουσάκη 
έστησε ένα νυχτερινό 
σκηνικό νεοϋορκέζικης 
αισθητικής με Tom Dixon 
φωτιστικά, δερμάτινα 
σκαμπό και μικρές επιφά-
νειες από γυμνό τούβλο. 

10.00
Breakfast out of bed
Breakfast at New Taste involves 
extraordinary sweets and fresh pastries 
prepared on site, as well as organic 
coffee from the world’s best coffee 
varieties. Take your time, and absorb 
the magnificent scenery masterfully 
conceived by the famous Campana 
brothers. | To ξύπνημα στο New hotel 
γίνεται πιο γλυκό με ένα πρωινό στο 
εντυπωσιακό New Taste. Εδώ θα 
απολαύσετε υπέροχα γλυκά και αρτο-
ποιήματα που φτιάχνονται επί τόπου, 
αλλά και εξαιρετικές ποικιλίες καφέ, σε 
ένα περιβάλλον εξόχως διεγερτικό χάρη 
στο άγγιγμα του δαιμόνιου διδύμου του 
desgin, των αδελφών Campana.

12.00
Cultural break
Explore the city's museums with a visit 
at the Benaki or the Museum of Cycladic 
Art, both of which host  shops selling 
perfect gifts and beautiful souvenirs. 
| Αφιερώστε το πρωινό σε δύο από 
τα καλύτερα μουσεία της Αθήνας: το 
Μπενάκη και το Μουσείο Κυκλαδικής 
Τέχνης. Τα καταστήματα και των δύο 
είναι ιδανικά για δώρα και όμορφα 
αναμνηστικά.
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22.30
Gourmet pleasures 

If the performance whetted your 
appetite, your next stop should 
be Scala Vinoteca. Serving 
Mediterranean dishes, cheese 
and cold meat platters in a menu 
designed by celebrated Greek 
chef Christoforos Peskias, this 
culinary hot spot offers more 
than 90 different bottles of wine 
-almost all available to drink by 
the glass. | Αν το θέαμα σας άνοι-
ξε την όρεξη, δεν χρειάζεται να 
απομακρυνθείτε από το κέντρο της 
πόλης. Λύσεις υπάρχουν πολλές, 
αλλά η πιο ιδιαίτερη ειδικά για το 
φθινόπωρο είναι η Scala Vinoteca 
στο Κολωνάκι όπου υπέροχοι 
μεσογειακοί μεζέδες, ποικιλίες 
τυριών και αλλαντικών συνθέτουν 
το μενού που έχει επιμεληθεί ο 
διάσημος Έλληνας chef Χριστό-
φορος Πέσκιας, για να συνοδέψει 
ιδανικά τις πάνω από 90 ετικέτες 
κρασιού (δοκίμασε χωρίς δισταγμό 
το κρασί της επιλογής σου καθώς 
τα περισσότερα προσφέρονται και 
σε ποτήρι). 

Α20-21

Less than €300 is all it takes for an unforgettable 24-hour experience in 
Athens. | Λιγότερα από €300 είναι αρκετά για ένα αξέχαστο εικοσιτετράωρο 
στην Αθήνα (στο κόστος περιλαμβάνεται και διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο).

€250 per day
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TOTAL 250

Athens insider's guide
> THE EXPERT > SAVE THE DATE > GREAT DATES > THE DISCOVERY > 2BOARD PICKS > TASTE FRONT > CHECK IN > CITY WALKS  

> STREET DETAIL > RISING STAR > WHERE TO GO NEXT > ATHENS ON A BUDGET > MEDICAL TRAVEL > THE SOURCEBOOK 

14.00
A boost of energy  
After a few refreshing hours in the museums, be adventurous and decide against 
taking the metro; instead, walk until the Dionisiou Areopagitou street. At the foot 
of this gorgeous pedestrian walkway, you will find a charming café, the Plaka's 
Gate Cafe where you can recharge your batteries with a slice of spanakopita 
or your favourite spoon sweet and a warm cappuccino. | Με το μετρό ή πεζή, 
ο επόμενος προορισμός σας πρέπει να είναι ο πανέμορφος πεζόδρομος της 
Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Στην αρχή του δρόμου μπορείτε να κάνετε μια στάστη 
στο Plaka's Gate Cafe για να ανακτήσετε δυνάμεις με ένα κομμάτι απολαυστικής 
σπανακόπιτας ή το αγαπημένο σας γλυκό κουταλιού και έναν ζεστό cappuccino.

15.30
Food for Gods 
Following an unforgettable stroll 
around the Acropolis Museum, you 
may enjoy the mediterranean menu 
with a breathtaking view to the 
Acropolis at the museum's restaurant. 
 Έπειτα από μια αξέχαστη περιήγηση 
στο Μουσείο της Ακρόπολης, μπορείτε 
να απολαύσετε μεσογειακό μενού και 
θέα στον Παρθενώνα από το εστιατόριο 
στον δεύτερο όροφο.

20:00
Musical dreams
Boasting the most advantageous 
location in Athens with an all time 
classic attitude and exceptional views 
of the Acropolis, the menu takes a 
fresh approach to Greek cuisine with 
selections ranging from traditional 
dishes to postmodern creations. Simply 
irresistible. | O χώρος, προνομιακός σε 
θέση και all time classic σε άποψη και 
στυλ με θέα στην Ακρόπολη. Το μενού, 
μια φρέσκια προσέγγιση στην ελληνική 
κουζίνα, περνώντας με άνεση από τις 
κλασικές παραδοσιακές γεύσεις σε πιο 
μεταμοντέρνες εκδοχές. Ο συνδυασμός, 
πραγματικά ακαταμάχητος.

The New Hotel XXX +30 210, yeshotels,gr (double room with breakfast €160 )
24-hour, all means (bus/tram/metro) ticket | Ημερήσιο εισιτήριο 24 ωρών
Benaki Museum  astir-beach.com (weekdays)
Museum of Cycladic Art 7, Neofytou St., +30 2107228321 (general entrance)
Plaka's Gate Cafe x, Dionysiou Areopagitou St., +xxx (capuccino)
Akropolis Museum (general entrance)
Akropolis Museum restaurant 43, Roverto Galli St., +30 210 9233182
Greek National Opera 59-61, Akadimias St., +30 210 3662100, nationalopera.gr
Scala Vinoteca 50, Sina & Anagnostopoulou St. +30 210 3610041
Tribeca xxxx


