Sărbători
de

Vis

Hilton's Festive Enchantment

Sărbători Fericite în Stilul Hilton

Pentru Sărbători de neuitat, Athénée Palace Hilton vă oferă locația perfectă, o gamă de preparate culinare rafinate
și divertisment de calitate. Lăsați toate grijile în seama echipei noaste de profesioniști, care se vor ocupa de toate
detaliile importante și se vor asigura că petrecerile festive de anul acesta vor fi cu adevărat memorabile.
PROGRAM FESTIV 2018
Petreceri Corporate
Cină în Ajun și cină de Crăciun în Roberto’s
Brunch de Crăciun în Le Diplomate
Gală de Anul Nou în Le Diplomate
Cină de Anul Nou la Roberto’s
Efervescență și strălucire de Anul Nou în Café Athénée
Revelion sclipitor în English Bar

INFORMAȚII
Contactați echipa de organizare la
+4 021 303 37 88 | christmas.bucharest@hilton.com
Ore de lucru:
De luni până vineri, între 11:00 și 20:00.

În cazul în care urmați o dietă specială sau suferiți de alergii și doriți să aflați mai multe despre ingredientele folosite,
vă invităm să întrebați un membru al echipei. Toate rezervările se vor face în funcție de disponibilitate.
TERMENI ȘI CONDIȚII DE REZERVARE
Achitați 50% din valoarea pachetului până la data de 10 decembrie pentru a vă garanta rezervarea. Pentru grupuri de mai mult de 10 persoane, plata se face integral în avans. De
îndată ce plata a fost efectuată integral, nu se mai pot realiza rambursări, schimburi sau transferuri.

Festive Cheer, Hilton Style

For a truly unforgettable occasion, Athénée Palace Hilton is delighted to offer the perfect venue, a choice of refined
cuisine and sparkling entertainment. While you concentrate on a hassle-free celebration, simply rely on our Christmas
Organizing Team to take care of all those important details that guarantee your party is a memorable event.
2018 FESTIVE PROGRAMME
Corporate Celebrations
Christmas Eve Dinner & Christmas Dinner in Roberto's
Christmas Brunch in Le Diplomate
New Year’s Eve Gala in Le Diplomate
New Year’s Eve Dinner Party in Roberto’s
New Year’s Eve Festive Enthrallment in Café Athénée
New Year’s Eve Glittering Party in English Bar

CONTACT INFORMATION
Contact the Christmas Team on
+4 021 303 37 88 | christmas.bucharest@hilton.com
Office hours:
Monday to Friday, 11:00am until 8:00pm.

For those with special dietary requirements or allergies who may wish to know about ingredients used, please ask at
the time of booking. All table reservations will be subject to availability.
BOOKING TERMS AND CONDITIONS
Pay a 50% deposit by 10 December to secure your booking. For group bookings of more than 10 people, a 100% deposit is required. All deposits are non-refundable and
non‑transferable. Once full payment has been received, no refunds, exchanges or transfers can be made.

Petreceri de Companie

SĂRBĂTORIȚI SFÂRȘITUL DE AN ÎMPREUNĂ CU ECHIPA
Oricare ar fi rezoluțiile de business pentru finalul anului, suntem aici pentru a vă ajuta să
organizați petrecerea de Crăciun a companiei. Fie că este vorba de o petrecere tematică
personalizată la hotel sau de servicii profesionale de Outside Catering aduse în locația aleasă,
expertiza noastră vă va transforma evenimentul într-o poveste de succes.
Petreceri corporate private
De la 180 RON/persoană. Invitați-vă echipa la petrecerea de final de an a companiei
dumneavoastră și sărbătoriți împreună momente deosebite! Pachetul include bufetul,
întâmpinarea invitaților cu Prosecco, băuturi alcoolice și non-alcoolice (sucuri, cafea, ceai).
Petrecerea Hilton „Mix & Mingle” dedicată companiilor
14 decembrie, ora 19:00, zona Les Colonnades - 250 RON/persoană. Ideal pentru firme cu
până în 50 de angajați.
Intrați în atmosfera sărbătorilor cu o petrecere grandioasă, organizată pentru companii
mici. Bucurați-vă alături de colegi și de noi prieteni de farmecul unei seri deosebite. Pachetul
include bufetul, întâmpinarea invitaților cu Prosecco, open bar, muzică live, DJ și divertisment.
15% discount pentru rezervări înainte de 15 noiembrie 2018.
Contactați Echipa de Evenimente:
cb.bucharest@hilton.com | +40 21 303 37 77

Corporate Celebrations

CELEBRATE THE END OF THE YEAR WITH YOUR TEAM
Whichever your end of year business resolution, we are here to help you design the
perfect Christmas Corporate Party. Whether a personalized themed party at the hotel, or
professional Outside Catering Services brought to your chosen location, our expertise is sure
to transform your event into a successful story.
Private corporate parties
Starting from 180 RON/person. Get ready to invite your team to enjoy a glamorous party!
Package includes food buffet, welcome drink, alcoholic and non-alcoholic drinks (soft drinks,
coffee, tea).
Mix and Mingle Hilton party for companies
14 December, starting 7:00pm, Les Colonnades area - 250 RON/person. Ideal for companies
of up to 50 employees.
Get that festive feeling with our sharing party. Add a little sparkle to the festive season with
a glass of bubbly on arrival and party the night away with your coworkers and new friends.
Package includes food buffet, welcome drink, open bar, live music, DJ and entertainment. 15%
discount for reservations before 15 November 2018.
Contact our Events Organizing Team:
cb.bucharest@hilton.com | +40 21 303 37 77

Christmas Delights!
Roberto’s

CINĂ ÎN AJUN ȘI CINĂ DE CRĂCIUN
Pătrundeți în spiritul Sărbătorilor cu o cină
rafinată servită în atmosfera elegantă a
restaurantului Roberto’s. În Ajunul Crăciunului și
în Ziua de Crăciun, o selecție aleasă de specialități
italienești și de preparate specifice Crăciunului vor face
deliciul unui meniu de sărbătoare perfect armonizat
cu selecția noastră de vinuri și deserturile gourmet.
Sărbătoriți acest moment special al anului alături de
familie și prieteni, savurând o cină deosebită, preparată
cu grijă de bucătarii noștri, folosind cele mai fine
ingrediente.

CHRISTMAS EVE DINNER AND CHRISTMAS DINNER
Get into the festive mood with a lavish dinner
served in the elegant ambiance of Roberto’s
restaurant. On Christmas Eve and Christmas Day, an
irresistible selection of Italian dishes and Christmas
favorites will be paired into a delicious four-course
menu, combined with our seasonal wine selection
and gourmet desserts. Bring your family and friends
and celebrate this special time of year whilst
enjoying a tempting collection of appetizing dishes,
carefully prepared by our chefs, using the finest
ingredients.

Luni, 24 și marți, 25 decembrie
Începând cu ora 18:00
265 RON de persoană
Prețul include un pahar de Prosecco și patru feluri de
mâncare.

Monday 24 and Tuesday 25 December
Starting from 6:00pm
265 RON per person
Price includes welcome Prosecco and a four-course
menu.

A Merry Christmas Brunch
Le Diplomate

BRUNCH DE CRĂCIUN
În ziua de Crăciun, petreceți momente minunate alături de
familie și prieteni, în timp de vă bucurați de un Brunch opulent
de sărbătoare. Brunch-ul nostru tradițional vă va încânta
cu specialități de sezon și cu cele mai delicioase preparate
culinare ale bucătarilor noștri, pregătite pentru a încânta toate
gusturile. Farmecul sărbătorilor, eleganța sălii și ospitalitatea
Hilton, însoțite de muzica live și divertismentul pentru copii,
se vor îmbina pentru a crea cea mai frumoasă poveste de
Crăciun, în care Moșul cel darnic este invitat special.

CHRISTMAS BRUNCH
Have a holly, jolly Christmas and spend your day in the warm
circle of family and friends, while letting all your senses be
allured by a sumptuous Christmas Brunch. Our traditional
brunch will entice you with season specialties and our chefs’
most delicious culinary masterpieces curated to please every
palate. You’ll discover festive merriment, elegance and charm,
accompanied by fine live music and children’s entertainment,
all designed to create the most beautiful and memorable
Christmas story, where Santa Claus will be our special guest.

Marți, 25 decembrie, de la 13:00 la 17:00
415 RON de persoană
Copiii între 6-12 ani beneficiază de 50% discount.
Copiii sub 6 ani beneficiază de gratuitate.
Prețul include bufetul, Prosecco de întâmpinare, pachetul
de băuturi (sucuri, vin, bere, cafea și ceai) muzică live și loc de
joacă cu divertisment pentru copii.

Tuesday 25 December, from 1:00pm to 5:00pm
415 RON per person
50% discount for children aged 6-12.
Free for children under 6 years old.
The price includes brunch buffet, welcome Prosecco, drinks
package (soft drinks, wine, beer, coffee and tea), live music
and children entertainment.

Moulin Rouge Cabaret Party
Le Diplomate

GALĂ DE ANUL NOU
Pășiți împreună cu prietenii și familia în cea mai elegantă
locație din oraș, salonul Le Diplomate, care pentru o noapte va
deveni locul unde burlescul parizian și atmosfera romantică
vor fermeca toți invitații. Bucurați-vă de o petrecere
sofisticată, creată după tiparul celor mai fascinante show-uri
de cabaret și savurați specialități franțuzești și alte delicatese
alese din bufetul nostru rafinat. Ciocniți paharele de șampanie
și lăsați-vă cuprinși de spiritul de sărbătoare.

NEW YEAR’S EVE GALA
Gather with friends and family and step into Le Diplomate
Ballroom, a most exquisite venue that will become the setting
of romance, burlesque and Parisian excitement for one
night. Enjoy a sophisticated party in the fashion of the most
glamourous Montmartre Cabaret, and tickle your taste buds
with French specialties and other delicacies from our lavish
buffet. Ignite the spirit of joie de vivre with the sweet sound of
glasses tinkling and corks popping at midnight.

Luni, 31 decembrie, de la 21:00 la 04:00
950 RON de persoană
Copiii între 6-12 ani beneficiază de 50% discount.
Copiii sub 6 ani beneficiază de gratuitate.
Prețul include bufetul, șampanie la întâmpinarea
invitaților și la miezul nopții, pachetul de băuturi (sucuri,
vin, bere, cafea și ceai), cocktail bar, MC, muzică live și loc
de joacă cu divertisment pentru copii.

Monday 31 December, from 9:00pm to 4:00am
950 RON per person
50% discount for children aged 6-12.
Free for children under 6 years old.
The price includes gala buffet, welcome Champagne and a
glass of Champagne at midnight, drinks package (soft drinks,
wine, beer, coffee and tea), cocktail bar, MC, live band and
children entertainment.

La Grande Festa Di San Silvestro
Roberto’s

CINĂ DE ANUL NOU
Sărbătoriți bucuria trecerii într-un an nou cu un festin culinar
alcătuit din preparate italienești gătite cu măiestrie de
bucătarii noștri și vinuri spumante perfecte pentru o seară
ce vă va duce cu gândul la o autentică „dolce vita”. Pe măsură
ce noaptea se lasă, veți descoperi strălucirea unei petreceri
elegante, în timp ce meniul rafinat de Anul Nou și muzica live
din restaurantul Roberto’s vor transforma trecerea în 2019
într-un moment fascinant, exclusivist și de neuitat.

NEW YEAR’S EVE DINNER PARTY
Celebrate the joy of a new year with a five-course Italian
menu, wonderfully mastered by our professional chefs,
and treat yourself to a true filling of “la dolce vita”. As the
night settles in, discover the fascination of one of the most
elegant parties of the night, and let us cater to you. The
lavish New Year’s Eve dinner and live music will make the
party sparkle in Roberto’s, and transform the passage to
2019 into a jubilant and glamorous occasion.

Luni, 31 decembrie, de la 21:00 la 01:00
700 RON de persoană
Copiii între 6-12 ani beneficiază de 50% discount.
Copiii sub 6 ani beneficiază de gratuitate.
Prețul include meniul alcătuit din cinci feluri de mâncare cu
servire la masă, Prosecco la întâmpinarea invitaților și la
miezul nopții, pachetul de băuturi (sucuri, vin, bere, cafea și
ceai), muzică live și loc de joacă cu divertisment pentru copii.

Monday 31 December, from 9:00pm to 1:00 am
700 RON per person
50% discount for children aged 6-12.
Free for children under 6 years old.
The price includes a five-course plated menu, welcome
Prosecco and a glass of Prosecco at midnight, drinks
package (soft drinks, wine, beer, coffee and tea), live music
and children entertainment.

Pop, Fizz, Clink
Café Athénée

EFERVESCENȚĂ ȘI STRĂLUCIRE DE ANUL NOU
Luați-vă la revedere de la 2018 și întâmpinați
anul 2019 într-o companie minunată, savurând
un bufet delicios și băuturi extravagante. Veți petrece
o seară de neuitat cu cea mai bună muzică asigurată
de band-ul live sau de platanele DJ-ului, toate
ancorate într-un decor magnific și strălucitor. Deschideți
șampania și sărbătoriți intrarea în Noul An cu
efervescență!

NEW YEAR’S EVE FESTIVE ENTHRALLMENT
Say goodbye to 2018 and welcome 2019
with a succulent buffet, sparkling drinks,
warm hospitality and great company. Make a
night to remember together with the DJ set
and live performances, magnificent decorations
and flashes of light. Pop up the champagne and
add some fizz to an extraordinary New Year’s Eve
Celebration!

Luni, 31 decembrie
De la 21:00 la 04:00
700 RON de persoană
Prețul include bufet cu diverse tipuri de
gustări, șampanie la întâmpinarea invitaților și la
miezul nopții, pachetul de băuturi (sucuri, vin, bere,
cafea și ceai), muzică live și DJ.
Petrecere destinată exclusiv adulților.

Monday 31 December
From 9:00pm to 4:00am
700 RON per person
The price includes snack buffet, welcome
Champagne and a glass of Champagne at midnight,
drinks package (soft drinks, wine, beer, coffee and
tea), DJ and live music.
Access for adults only.

All That Glitters
English Bar

REVELION SCLIPITOR
Adăugați strălucire nopții și bucurați-vă de
petrecerea de Anul Nou în English Bar, o locație
cu totul specială, unde ritmurile efervescente
asigurate de Dj-ul nostru vor menține starea
de bine într‑un tempo susținut. Muzica live și
preparatele delicioase vor completa atmosfera
pentru o noapte plină de distracție, până
dimineața. Pregătiți-vă pantofii de dans și să înceapă
petrecerea!

NEW YEAR’S EVE GLITTERING PARTY
Add sparkle to your night and enjoy an
extraordinary New Year’s Eve in our classy
English Bar where a skillful DJ will be spinning
party sounds, transforming the hours into
a never‑ending time. Live music will also enhance
the spirit of the night, while delicious snacks and
good vibes will keep the party going until the early
morning. So put on your party shoes and burn the
dance floor!

Luni, 31 decembrie, de la 21:00 la 04:00
700 RON de persoană
Prețul include bufet cu aperitive tip finger food,
șampanie la întâmpinarea invitaților și la miezul nopții,
pachetul de băuturi (sucuri, vin, bere, cafea și ceai),
muzică live și DJ.
Petrecere destinată exclusiv adulților.

Monday 31 December, from 9:00pm until 4:00am
700 RON per person
The price includes finger food buffet, welcome
Champagne and a glass of Champagne at midnight,
drinks package (soft drinks, wine, beer, coffee and tea),
DJ and live music.
Access for adults only.

bucharest.hilton.com
Str. Episcopiei 1-3, București, sector 1, România
T: +4 021 303 37 88
E: christmas.bucharest@hilton.com

