
 
ΟΙ GOLD CLASS ΔΙΝΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΕΥΣΗ 

ΣΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ! 

 

Αυτές τις γιορτές, για πρώτη φορά, οι Gold Class στα Village Cinemas αποκτούν 

ειδικό εορταστικό μενού και brunch!  
 

Επιλέξτε  το Xmas Menu (από 18 Δεκεμβρίου) και το Xmas Brunch (από 22 

Δεκεμβρίου) και αισθανθείτε stars του Hollywood αποκλειστικά στις Gold Class*, 
απολαμβάνοντας υπέροχες γεύσεις με προσωπικό σέρβις και συναρπαστικές ταινίες!   
 

 Xmas Special Menu   
 
Πλήρες menu εναρμονισμένο με την  ατμόσφαιρα των ημερών το οποίο μπορείτε να 
απολαύσετε στο φουαγιέ των Gold Class πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια, των 
κινηματογραφικών προβολών.  Το Xmas special menu περιλαμβάνει: Πράσινη σαλάτα 
με ρόκα, σπανάκι, σταφίδες, ρόδι και σως balsamico, γαλοπούλα ή χοιρινό με γέμιση 
από κάστανο και cashews με ψητές baby πατάτες , τούρτα μελομακάρονο και ποτήρι 
ή μπουκάλι κρασί. Στην πρώτη περίπτωση η τιμή του είναι 40€ για  2 άτομα, στη 
δεύτερη (με μπουκάλι κρασί) 50€ για 2 άτομα. Στην τιμή αυτή δεν 
συμπεριλαμβάνεται το εισιτήριο εισόδου στις Gold Class, συμπεριλαμβάνεται όμως 
όλη η κινηματογραφική μαγεία. To Xmas Special Menu είναι διαθέσιμο από τις 18/12 
σε όλες τις βραδινές προβολές.  
 

 Xmas Brunch   
 
Μαγικό brunch για να αισθανθείtε stars! Pancakes με βούτυρο και maple syrup 
ή nutella, ομελέτες, grilled cheese sandwich, ροφήματα, όλα αυτά που σας κάνουν 
να μπείτε από νωρίς στο κλίμα ή να συνέλθετε από μια εορταστική βραδιά! Από τις 
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12:00 έως τις 15:00, το Xmas Brunch σας περιμένει στις Gold Class στην ειδική τιμή 
των 25 € ανά άτομο συμπεριλαμβανομένου του εισιτηρίου. Κρατήστε θέση 
μόνο από τα εκδοτήρια των Village Cinemas στο The Mall Athens και στο Φάληρο.  
  
Για να δείτε το πρόγραμμα των ταινιών των Gold Class αρκεί ένα κλικ στο 
www.villagecinemas.gr.  
 
Φέτος θα ζήσουμε τις γιορτές όπως αξίζει…Gold!!!  
 
 
*Οι Gold Class, αποκλειστικότητα των Village Cinemas, βρίσκονται στα Village Cinemas στο The 
Mall Athens και στο Φάληρο. Έχουν περιορισμένο αριθμό θέσεων, ανακλινόμενες πολυθρόνες τύπου La-
Z-Boy, και αποκλειστικά φουαγιέ όπου μπορείτε να απολαύσετε τα αγαπημένα σας ποτά πριν ή μετά την 
ταινία. 
 
Τηλέφωνα επικοινωνίας:   
Village Cinemas @ The Mall Athens: 210 6104100 

Village Cinemas @ Φάληρο: 210 9485200 ή / και 1 48 48 και στις δύο περιπτώσεις (με χρέωση).  
 
Εισιτήριο εισόδου Gold Class: (20€ Δευτέρα – Πέμπτη, 22.5€ Παρασκευή – Κυριακή) 
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