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EVENT & BUSINESS PLANNING



EVENT & BUSINESS PLANNING

Στην Premium Hospitality διαθέτουμε αποκλειστικά τέσσερις ξεχωριστούς χώρους που

μπορούν να αναλάβουν την οργάνωση και να φιλοξενήσουν μια ευρεία γκάμα εταιρικών

εκδηλώσεων.

• Εταιρικά γεύματα

• Επετειακούς εορτασμούς

• Παρουσιάσεις

• Brunches - Coffee Breaks

• Επαγγελματικές συναντήσεις

• Ειδικά menu

Όποια κι αν είναι η εκδήλωση που προγραμματίζετε, οι άνετοι χώροι μας μπορούν να

ικανοποιήσουν, στον μέγιστο βαθμό, κάθε γαστρονομική σας επιθυμία, αναλόγως των

απαιτήσεων αλλά και του budget που διαθέτετε.



EVENT & BUSINESS PLANNING

Η  πολύχρονη εμπειρία μας στο χώρο της εστίασης, η υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας και η 

άψογη εξυπηρέτηση, αποτελούν την ιδανική φιλοξενία για την διοργάνωση εκδηλώσεων. 

Το ευρύ φάσμα επιλογών, το οικείο περιβάλλον, η προσαρμοστικότητα στις γευστικές επιθυμίες σας 

και οι εξαιρετικές κάβες που διαθέτουν οι χώροι μας, αποτελούν εγγύηση για μία άρτια οργανωμένη 

εκδήλωση. 



LIVING

Βρίσκεται στην περιοχή της Γλυφάδας επι της οδού Ζησιμοπούλου. 

Το εσωτερικό του διαθέτει περί τα 400m2 λειτουργικού χώρου και φιλοξενεί γύρω

στα 300 άτομα. Πρόκειται για έναν πολυεπίπεδο χώρο που μπορεί να διαμορφωθεί 

έτσι ώστε να εξυπηρετήσει τόσο τις ανάγκες μιας μικρής αλλά και μεγάλης εκδήλωσης. 



LIVING

Διαθέτει χώρους για σερβιριστό μενού αλλά και για οργανωμένο buffet.

Επίσης, διαθέτει ένα κεντρικό μεγάλο bar – ιδανικό για cocktail buffet και open bar

service. Μπορεί να εξυπηρετήσει έως 200 άτομα καθιστό μενού ή

buffet και έως 300 άτομα σε όρθιο cocktail party.



LIVING

Επιπλέον, στο χώρο του Living υπάρχει πατάρι κατάλληλο για live ορχήστρα

με ηχητικό εξοπλισμό καθώς και χώρος backstage βοηθητικός για τις ανάγκες

κάποιου show.



LIVING

Ο εξωτερικός του χώρος χωρίζεται σε δύο επίπεδα. Ο μεγάλος χώρος μπροστά είναι

γύρω στα 130m2 και φιλοξενεί περί τα 110 άτομα ενώ υπάρχει και ένας δεύτερος

ξεχωριστός εξωτερικός χώρος, ιδανικός για την οργάνωση μικρών εκδηλώσεων ή/και

επαγγελματικών γευμάτων όπου μπορούν να φιλοξενηθούν έως 25 άτομα.    



FAMILY

Βρίσκεται στην περιοχή της Βούλας επί της οδού Β. Παύλου. Αποτελείται από 300m2 εσωτερικού 

χώρου και 150m2 εξωτερικής στεγασμένης αυλής, όπου μπορούν να φιλοξενηθούν συνολικά 300 

άτομα.



FAMILY

Ο εσωτερικός του χώρος χωρίζεται σε δύο επίπεδα. Μπροστά υπάρχουν δύο μεγάλες τραπεζαρίες 

που μπορούν ιδανικά να χρησιμοποιηθούν για γεύματα έως 10 ατόμων ενώ στο δεύτερο και 

μεγαλύτερο επίπεδο της σάλας μπορούν να φιλοξενηθούν άνετα έως 80 άτομα, αναλόγως των 

απαιτήσεων της εκδήλωσης. 



FAMILY

H εξωτερική στεγασμένη αυλή του Family που βρίσκεται μπροστά στον πεζόδρομο μπορεί να 

φιλοξενήσει γεύματα έως 60 ατόμων και υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης του χώρου βάση των 

απαιτήσεων της εκδήλωσης. 



FAMILY

Τέλος, η πίσω αυλή του Family που μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά με κάποιον από τους 

άλλους χώρους ή και μεμονωμένα. Μπορεί να φιλοξενήσει έως 30 άτομα και είναι ιδανικός χώρος 

για  πιο ιδιωτικά event αφού δεν επικοινωνεί άμεσα με τους υπόλοιπους χώρους. 



ΚΡΕΑΤΟΦΑΓΕΙΟΝ

Το Κρεατοφαγείον στην περιοχή της Καλλιθέας βρίσκεται κεντρικά στην πλατεία Κύπρου και 

αποτελείται από 250m2 εσωτερικού χώρου και 100m2 εξωτερικής αυλής, όπου μπορούν να 

φιλοξενηθούν συνολικά 250 άτομα.



ΚΡΕΑΤΟΦΑΓΕΙΟΝ

Ο εσωτερικός του χώρος χωρίζεται σε δύο επίπεδα. Στο κάθε επίπεδο μπορούν ιδανικά να 

φιλοξενηθούν άνετα έως 80 άτομα και επιπλέον υπάρχει και η δυνατότητα κάλυψης της 

εκδήλωσης με live μουσική με ορχήστρα έως τεσσάρων ατόμων. Ο εξωτερικός χώρος που 

βρίσκεται πάνω στην πλατεία μπορεί να φιλοξενήσει γεύματα έως 60 ατόμων. 



ΛΟΥΤΣΟΣ

Bρίσκεται στην περιοχή της Βούλας. Ένα μοντέρνο ψαροφαγείο με δημιουργική κουζίνα τόσο 

στα θαλασσινά όσο και στο φρέσκο ψάρι. Η εγκατάσταση έχει συνολικό εμβαδόν περί τα 

200m2 και φιλοξενεί έως 150 άτομα. 



ΛΟΥΤΣΟΣ

Ο εσωτερικός του χώρος μπορεί άνετα να φιλοξενήσει έως 50 άτομα ενώ στον εξωτερικό 

στεγασμένο του χώρο μπορεί να οργανωθεί γεύμα έως και 80 ατόμων. 



EVENT & BUSINESS CATERING

Επισκεφθείτε μας για να δείτε τους χώρους μας και να συζητήσουμε από κοντά την δική σας

εκδήλωση.


