
It's time to celebrate Hilton style

E vremea 
sărbătorilor



Este cea mai 
frumoasă perioadă 
a anului

It’s the most 
wonderful time of 
the year

Crăciunul și Anul Nou sunt întotdeauna 
momente speciale la Athénée Palace Hilton, iar 
anul acesta nu face excepție. Este un moment 
de sărbătoare în care suntem alături de oamenii 
dragi pentru a crea noi amintiri.
Ca întotdeauna, echipa noastră de organizare 
a evenimentelor de sărbători este bucuroasă 
să întâmpine oaspeții și să se ocupe de fiecare 
detaliu, în timp ce dumneavoastră împreună cu 
prietenii și familia vă relaxați și vă bucurați de un 
eveniment memorabil.
Indiferent de dorințele dumneavoastră festive, 
noi le putem îndeplini!

Christmas and New Year are always special 
times at Athénée Palace Hilton, so this year will 
be no exception. It is all about celebrating and 
bringing together the people that matter most, 
and making memories.
As always, our Christmas team will look forward 
to welcoming our guests and take care of all the 
details while you, your friends and family relax 
and enjoy a memorable event.
Whatever your festive wish, you can count on us 
to make it special!

PROGRAM FESTIV 2019
Cină în Ajunul Crăciunului în Roberto’s
Brunch de Crăciun în Le Diplomate
„Carnaval Venețian” de Anul Nou în Le Diplomate
Petrecere de Revelion „Roma Caput Mundi” în Roberto’s
Revelion „La Vie en Rose” în Café Athénée

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. 

INFORMAȚII
Contactați echipa de organizare la:  
+4 021 303 37 88 | christmas.bucharest@hilton.com

Program de lucru: 
De luni până vineri, între orele 11:00-19:00

METODĂ DE PLATĂ ȘI REDUCERI
Plata se face integral în avans în termen de 7 (șapte) zile de la data rezervării. Rezervările făcute după data de 15 
decembrie trebuie garantate cu plata integrală în 24 de ore. De îndată ce plata a fost efectuată integral, nu se mai pot 
realiza rambursări, schimburi sau transferuri.

Membrii Centennial Club si membrii Hilton Honors Diamond beneficiază de 15% discount pentru rezervările făcute 
până la finalul lunii noiembrie și de 10% discount până pe 15 decembrie.
Toți oaspeții beneficiază de 15% discount dacă rezervările se fac până la finalul lunii octombrie sau de 10% discount 
pentru rezervări până la final de noiembrie.
Toate rezervările se vor face în funcție de disponibilitate.

FESTIVE PROGRAMME 2019
Christmas Eve Dinner in Roberto’s
Christmas Bruch in Le Diplomate
New Year's Eve "Venetian Carnival" in Le Diplomate
"Roma Caput Mundi" New Year Party in Roberto’s
"La Vie en Rose" New Year Party in Café Athénée

For those with special dietary requirements or allergies who may wish to know about ingredients used, please ask at 
the time of booking. 

CONTACT INFORMATION
Contact the Christmas Organizing team on:  
+4 021 303 37 88 | christmas.bucharest@hilton.com

Office hours: 
Monday to Friday: 11:00-19:00

PAYMENT METHOD AND DISCOUNTS
Full pre-payment needed within 7 (seven) days from the reservation. Bookings done after 15 December need full pre-
payment within 24 hours. Once full payment has been received, no refunds, exchanges or transfers can be made.

Centennial Club Members and Hilton Honors Diamond Members benefit of 15% discount booking before end of 
November and 10% until 15 December.
All guests benefit of 15% discount if booking is made by end of October or 10% discount by end of November.
All table reservations will be subject to availability.

Sărbătoriți alături de noi!

Celebrate with us!



Christmas memories A Merry Christmas Brunch

CINĂ ÎN AJUNUL CRĂCIUNULUI 
Restaurantul Roberto’s vă așteaptă împreună cu cei 
dragi într-o atmosferă elegantă unde vă puteți delecta 
cu diverse preparate culinare, atent pregătite de 
bucătarii noștri folosind cele mai proaspete ingrediente. 
Lăsați-vă răsfățați de parfumul preparatelor delicioase și 
adăugați un strop de magie poveștii de Crăciun.

Marți, 24 decembrie, ora 18:00
300 lei de persoană
Gratuit pentru copiii sub 6 ani; 50% discount pentru 
copiii între 6 și 12 ani.
Prețul include meniul alcătuit din patru feluri de 
mâncare, Prosecco de întâmpinare, băuturi răcoritoare, 
vin, bere și cafea.
Pachet Premium – 400 lei de persoană – include vinuri 
Premium si o sticlă de vin spumant pentru fiecare masă 
de minimum patru persoane.

CHRISTMAS EVE DINNER 
Roberto’s is welcoming you and your beloved ones 
in an elegant atmosphere where you can enjoy 
various culinary delights, carefully prepared by our 
Chefs, using the finest ingredients. Being pampered 
by the scent of delicious culinary masterpieces is 
the perfect way to sparkle some magic into your 
Christmas fairy tale.

Tuesday, 24 December, 6:00pm
300 lei per person
Free for children under 6 years old; 50% discount for 
children between 6 to 12 years old.
Price includes a four-course menu, welcome Prosecco, 
soft drinks, wine, beer and coffee.
Premium Package – 400 lei per person – includes 
Premium wines and a bottle of bubbles for tables of 
minimum four guests.

ROBERTO’S LE DIPLOMATE 
BRUNCH CU MOȘ CRĂCIUN
Brunch-ul nostru de Crăciun devine din nou o ispită 
irezistibilă pentru perioada săbătorilor de iarnă. Relaxați-
vă în ziua de Crăciun și lăsați echipa noastră să aibă grijă 
de dumneavoastră și de cei dragi în timp ce vă bucurați 
de timpul petrecut împreună într-un decor de poveste în 
sala Le Diplomate. Brunch-ul nostru tradițional va umple 
încăperea cu arome de turtă dulce, scorțișoară și cu mirosul 
delicioaselor preparate special alese. Ambientul cald și special 
va crea cel mai frumos ‘a fost odată ca niciodată’ al anului, 
alături de invitatul nostru special, Moș Crăciun.

Miercuri, 25 decembrie, de la 13:00 la 17:00
450 lei de persoană
Gratuit pentru copiii sub 6 ani; 50% discount pentru copiii 
între 6 și 12 ani.
Prețul include bufetul, Prosecco de întâmpinare, pachetul de 
băuturi (sucuri, vin, bere, cafea), muzică live și loc de joacă cu 
divertisment pentru copii.

BRUNCH WITH SANTA CLAUS
Our Christmas brunch becomes once again an irresistible 
temptation for the celebration season.
Relax this Christmas and let our team look after you and your 
loved ones while you enjoy spending the time together in 
a magical setting in Le Diplomate Ballroom. Our traditional 
brunch will fill the space with the scents of gingerbread, 
cinnamon and the most delicious dishes specially prepared 
for the Christmas day. The warm and special ambient will 
write the greatest ‘once upon a time’ of the year, together 
with our special guest, Santa Claus.

Wednesday, 25 December, from 1:00pm to 5:00pm
450 lei per person
Free for children under 6 years old; 50% discount for children 
between 6 to 12 years old.
The price includes brunch buffet, welcome Prosecco, drinks 
package (soft drinks, wine, beer, coffee), live music and 
children entertainment.



Carnaval Venețian

Venetian Carnival

GALĂ DE ANUL NOU
Pășiți alături de prieteni și familie într-o lume a costumelor fastuoase, unde mătasea, 
catifeaua și dantela vă vor face să străluciți la petrecerea de Anul Nou. Luați-vă măștile și 
lăsați-vă purtați într-un decor multicolor, bucurându-vă de un Carnaval Venețian de neuitat! 
Un bufet bogat presărat cu băuturi nelimitate vă va răsfăța papilele gustative, alături de 
divertismentul ce va anima întreaga petrecere și va transforma trecerea dintre ani într-o 
adevărată petrecere exuberantă.

Marți, 31 decembrie, de la 21:00 la 04:00
1.050 lei de persoană
Gratuit pentru copiii sub 6 ani; 50% discount pentru copiii între 6 și 12 ani.
Prețul include bufetul, șampania la întâmpinare, pachetul de băuturi all inclusive (sucuri, vin, 
bere, cafea, cocktail bar). 
Divertisment: muzică live cu trupă, MC, DJ și loc de joacă cu animatori pentru copii.
Tematica: Carnaval Venețian
Opțiune Șampanie Premium: o sticlă Besserat Grand Cru 550 lei; două sticle 950 lei; trei sticle 
1.400 lei.

NEW YEAR’S EVE GALA
Bring your friends and family and step together into a world of fantastic costumes, where 
silk, velvet and lace will make you shine at New Year’s Eve. Grab your mask and let yourself 
carried into colorful surroundings enjoying a Venetian Carnival to remember!  A lavish buffet 
sprinkled with free-flowing drinks will pamper your taste buds and the lively entertainment will 
transform your night into an exuberant occasion to pass into 2020.

Tuesday, 31 December, from 9:00pm to 4:00am
1.050 lei per person
Free for children under 6 years old; 50% discount for children between 6 to 12 years old.
The price includes gala buffet, welcome Champagne, all-inclusive drinks package (soft drinks, 
wine, beer, coffee, cocktail bar).
Entertainment: live band, MC, DJ and interactive children playground.
Theme: Venetian Carnival
Premium Champagne Option: one bottle of Besserat Grand Cru for 550 lei; two bottles for 
950 lei; three bottles for 1.400 lei.

LE DIPLOMATE 

LE DIPLOMATE 



Roma Caput Mundi

Roma Caput Mundi

PETRECERE DE ANUL NOU
Săbătoriți în stil italian! Încântați-vă cu selecția italiană de delicatese atent preparate pentru 
a putea fi savurate în timp ce veți descoperi starea de „la vita e bella”. Simțiți extravaganța 
italiană ciocnind pahare cu șampanie și dansând pe ritmuri tradiționale italiene până în zorii 
zilei.

Marți, 31 decembrie, de la 21:00 la 01:00
700 lei de persoană
Gratuit pentru copiii sub 6 ani; 50% discount pentru copiii între 6 și 12 ani.
Prețul include meniul alcătuit din cinci feluri de mâncare, Prosecco de întâmpinare și la miezul 
nopții, băuturi răcoritoare, vin, bere și cafea.
Divertisment asigurat de DJ italian.
Opțiune Șampanie Premium: o sticlă Besserat Grand Cru 550 lei; două sticle 950 lei; trei sticle 
1.400 lei.

NEW YEAR’S EVE DINNER PARTY
Celebrate in the Italian way! Delight yourself with Italian selection of delicacies, carefully 
prepared for you to savour while discovering the “la vita e bella” sensation. Feel the Italian 
extravagance while drinking champagne and dancing on the rhythms of Italian canzonette 
until early morning.

Tuesday, 31 December, from 9:00pm to 1:00am
700 lei per person
Free for children under 6 years old; 50% discount for children between 6 to 12 years old.
Price includes a five-course menu, welcome Prosecco and a glass of Prosecco at midnight, 
soft drinks, wine, beer and coffee.
Entertainment by Italian DJ.
Premium Champagne Option: one bottle of Besserat Grand Cru for 550 lei; two bottles for 
950 lei; three bottles for 1.400 lei.

ROBERTO’S 

ROBERTO’S 



La vie en rose

La vie en rose

EFERVESCENȚĂ ȘI RITMURI DISCO
Deschideți șampania și ciocniți paharele în cinstea trecerii în noul an! Pregătiți-vă 
de o săbătoare plină de exuberanță, căldură din partea echipei noastre și companie 
nemaipomenită alături de cei dragi. Ritmurile efervescente asigurate de DJ-ul nostru vor 
menține starea de bine într-un tempo susținut până dimineața, așa că pregătiți-vă pantofii de 
dans și sărbătoriți intrarea în Noul An!

Marți, 31 decembrie, de la 21:00 la 04:00
600 lei de persoană
Gratuit pentru copiii sub 6 ani; 50% discount pentru copiii între 6 și 12 ani.
Prețul include bufet cu diverse tipuri de gustări, șampanie de întâmpinare și la miezul nopții, 
pachetul de băuturi (sucuri, vin, bere și cafea).
Divertisment asigurat de DJ.
Opțiune Șampanie Premium: o sticlă Besserat Grand Cru 550 lei; două sticle 950 lei; trei sticle 
1.400 lei.

Café Athénée poate fi rezervată integral pentru o petrecere privată de Anul Nou pentru 
grupuri între 20 și 30  de persoane.

BUBBLES AND DISCO
Pop up the champagne and raise a glass to a memorable New Year’s Eve party! Be ready to 
celebrate with exuberance, warm hospitality and great company together with your dear 
ones. Our skilful DJ will be spinning happy sounds until the early hours, so put on your dance 
shoes and add some fizz to the first night of the New Year!

Tuesday, 31 December, from 9:00pm to 4:00am
600 lei per person
Free for children under 6 years old; 50% discount for children between 6 to 12 years old.
Price includes a finger food buffet and flying buffet, welcome champagne and a glass of 
bubbles at midnight, drinks package (soft drinks, wine, beer and coffee).
Entertainment by DJ.
Premium Champagne Option: one bottle of Besserat Grand Cru for 550 lei; two bottles for 
950 lei; three bottles for 1.400 lei.

Café Athénée can also be reserved entirely for a private New Year’s Eve party by groups 
between 20 to 30 people.

CAFÉ ATHÉNÉE

CAFÉ ATHÉNÉE



bucharest.hilton.com
Str. Episcopiei 1-3, București, sector 1, România

T: +4 021 303 37 88
E: christmas.bucharest@hilton.com


