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THE LUXURY COLLECTION
From legendary palaces and remote retreats to timeless modern 
classics these remarkable hotels and resorts enable the most 
discerning traveler to collect a world of unique, authentic  
and enriching experiences that capture the sense of both luxury 
and place.

Η LUXURY COLLECTION
από θρυλικά παλάτια και απομακρυσμένα σημεία χαλάρωσης 
μέχρι διαχρονικά μοντέρνα ξενοδοχεία, αυτά τα αξιοθαύμαστα 
ξενοδοχεία και resort δίνουν τη δυνατότητα ακόμα και στον 
πιο απαιτητικό ταξιδιώτη να συλλέξει μοναδικές, αυθεντικές 
και πλούσιες εμπειρίες που εσωκλείουν την αίσθηση της 
πολυτέλειας και του προορισμού.

DISCOVER THE 
INDIGENOUS 

TREASURES OF THE  
ATHENS’ RICH 

HERITAGE & CULTURE 
AND SAMPLE 

THE FLAVORS OF 
LOCAL CUISINE.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟΥΣ 
ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ 

ΤΗΣ ΠΛΟΥΣΙΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΤΗΣ 

ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ  
ΤΙΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ.

LIFE IS A COLLECTION OF EXPERIENCES 
LET US bE YOUR GUIDE



WELCOME
hotel Grande Bretagne in athens stands across from Constitution square, Parliament, and 
the national Gardens and is approximately 16 miles from athens airport. Within walking 
distance of exclusive shopping areas, museums and the business district, the Grande 
Bretagne enjoys the best location in athens. also within easy walking distance are the 
acropolis, new acropolis Museum, ancient agora, Monastiraki Flea Market, Lycabettus 
hill, the Parthenon, and the royal Palace. Guests are a mix of business people, tourists, 
politicians, and international celebrities. the hotel has been recognized by significant 
international travel magazines such as: 

Condé nast traveler, Gold List 2009

travel + Leisure, t+L 500 Best hotels 2009

spa Finder Magazine, readers’ 1st Choice sPa in Greece 2009

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ
το Ξενοδοχείο μεγάλη Βρεταννία στην αθήνα βρίσκεται απέναντι απο την Πλατεία 
Συντάγματος, τη Βουλή και τους εθνικούς Κήπους και απέχει περίπου 25 χλμ από το 
αερόδρομιο της αθήνας. 

Σε κοντινή απόσταση από τα καταστήματα, τα μουσεία και το πολυσύχναστο εμπορικό 
κέντρο, η μεγάλη Βρεταννία βρίσκεται στην καλύτερη τοποθεσία της αθήνας. επίσης 
σε κοντινή απόσταση βρίσκεται η ακρόπολη, η Παλιά αγορά, το μοναστηράκι, ο 
λυκαβηττός, ο Παρθενώνας και το Βασιλικό Παλάτι. οι φιλοξενούμενοι είναι μία σύνθεση 
απο επιχειρηματίες, τουρίστες, πολιτικούς, και διεθνείς αστέρες. το Ξενοδοχείο έχει 
αναγνωριστεί απο σπουδαία διεθνή περιοδικά όπως: 

Condé nast traveler, Gold List 2009

travel + Leisure, t+L 500 Best hotels 2009

spa Finder Magazine, readers’ 1st Choice sPa in Greece 2009

ACCOMMODATIONS & FACILITIES
newly restored with meticulous attention to detail, the 320 rooms and suites marry 
charming old-world elegance with state-of-the-art facilities. each guest room also 
incorporates the latest modern enhancements such as flat screen plasma televisions and 
high speed internet access. all rooms have voicemail, minibars, safes, cable tV, deluxe bath 
amenities, bathrobes, and slippers

the 56 suites enjoy additional benefits including daily fresh fruit and flowers, 
gourmet chocolates, and personalised Butler service. all of our beautifully appointed 
accommodations capture the essence of gracious hospitality with nightly turndown 
service, shoe shine service, well-stocked refreshment centres, indulgent bathroom 
toiletries, pure cotton bathrobes, plush slippers and refreshing bottles of water. the 
hotel also offers valet laundry service, 24-hour room service, 24-hour concierge and  
babysitting.

Guests can also indulge themselves with the excellent GB spa facilities as well as experience 
the modern Fitness studio which features an extensive range of Life Fitness® cardio and 
resistance equipment.  
  ΔΙΑΜΟΝΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Προσφάτως ανακαινισμένα με προσοχή στην κάθε λεπτομέρεια, τα 320 δωμάτια και 
σουίτες μας συνδυάζουν την κομψότητα του παλαιού κόσμου με προηγμένες ανέσεις. 
Κάθε δωμάτιο παρέχει σύγχρονες ανέσεις, όπως τηλεοράσεις με επίπεδη οθόνη plasma 
και πρόσβαση internet υψηλής ταχύτητας. Όλα τα δωμάτια έχουν τηλεφωνητή, μίνι 
μπαρ, χρηματοκιβώτιο, δορυφορική τηλεόραση, πολυτελή είδη προσωπικής φροντίδας, 
μπουρνούζια και παντόφλες.

οι 56 σουίτες απολαμβάνουν επιπλέον προνόμια όπως φρέσκα φρούτα και λουλούδια 
καθημερινά, εκλεκτά σοκολατάκια και εξατομικευμένη υπηρεσία Butler. Όλα τα δωμάτια 
μας συλλαμβάνουν την ουσία της ευγενικής φιλοξενίας προσφέροντας νυκτερινή 
υπηρεσία δωματίου, υπηρεσία γυαλίσματος παπουτσιών, πλούσια εξοπλισμένο μίνι 
μπαρ, μοναδικά είδη προσωπικής φροντίδας, μπουρνούζια από αγνό βαμβάκι, αφράτες 
παντόφλες και δροσιστικά μπουκάλια νερού. το Ξενοδοχείο προσφέρει επίσης 
υπηρεσία καθαριστηρίου, 24ωρη υπηρεσία δωματίου, 24ωρη υπηρεσία θυρωρού και 
φύλαξη παιδιών. 

οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν της εξαιρετικές εγκαταστάσεις του GB spa 
αλλά και να  χρησιμοποιήσουν το μοντέρνο Fitness studio που περιέχει μία μεγάλη 
ποικιλία από όργανα  εξάσκησης και εξοπλισμό αντοχής Life Fitness.

EXPLORE THE MOST  
COVETED TREASURES
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟΥΣ 
ΠΙΟ ΠΟΛΥΠΟΘΗΤΟΥΣ 
ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ

 DINING
as for the dining options available in this opulent hotel, GB Corner serves Mediterranean 
food in an elegant environment, GB roof Garden is ideal for a romantic rooftop lunch /  
dinner while the Winter Garden is renowned for its afternoon high tea and live entertainment 
during dinner time, open until 2am each day. Guests can also enjoy wine tasting in the 
Cellar, which is home to more than 3,000 bottles of the finest quality wines. Located on  
the 7th floor, the tranquil rooftop Pool Bar offers lunch or light and healthy snack options  
accompanied by refreshing cocktails and the magnificent views of Lycabettus hill and  
illuminated athens. the alexander’s Bar with its clubby atmosphere makes guests want to  
linger over a classic cocktail, brandy, or exquisite cognac. Finally the alexander’s Cigar Lounge, 
located in the courtyard of the hotel, is an elegant smoking lounge offering a luxurious, relaxed 
setting to enjoy fine wines, premium cigars, cognacs and liquors with friendly and discreet 
service. it is open from 16:00-01:00 and serves the alexander’s Bar Menu.

ΔΕΙΠΝΟ
Όσον αφορά τις επιλογές για φαγητό σε αυτό το πολυτελές ξενοδοχείο, το GB Corner 
σερβίρει μεσογειακή κουζίνα σε ένα κομψό περιβάλλον, το GB roof Garden είναι ιδανικό 
για ένα ρομαντικό γεύμα / δείπνο με εκπληκτική θέα, ενώ το Winter Garden είναι διάσημο 
για το απογευματινό τσάι και τη ζωντανή μουσική πιάνου το βράδυ, μέχρι τις 2.00μ.μ. 
καθημερινά. 

οι φιλοξενούμενοι μπορούν επίσης να απολαύσουν στιγμές οινογνωσίας στο Cellar, 
το οποίο φιλοξενεί πάνω από 3000 μπουκάλια από κρασιά υψηλής ποιότητας. Στον 7ο 
όροφο του ξενοδοχείου βρίσκεται το ήσυχο Pool Bar που προσφέρει μεσημεριανό γεύμα, 
ελαφριά και υγιεινά σνακ συνοδευόμενα από δροσιστικά κοκτέιλ και την μοναδική θέα του 
λυκαβηττού και της φωταγωγημένης αθήνας. το alexander’s Bar με την κοσμοπολίτικη 
ατμόσφαιρά του προτρέπει τους φιλοξενούμενους να απολαύσουν με την ησυχία τους 
ένα κοκτέιλ, ένα brandy ή κάποιο ιδιαίτερο cognac. τέλος, το alexander’s atrium, ένας 
εκλεπτυσμένος χώρος για κάπνισμα που βρίσκεται στον εσωτερικό κήπο του ξενοδοχείου, 
λειτουργεί καθημερινά από τις 16.00 – 01.00 με το μενού του alexander’s Bar.

LOCAL ATTRACTIONS
1. the acropolis is the crown jewel of athens and the whole of Greece. With the Parthenon 
temple as its symbol, the acropolis is truly a historic masterpiece.

2. aGora - inside the stoa of attalos in the ancient agora. there you will find artifacts 
from the agora (ancient market place) and miniature models of how the acropolis and 
agora looked during ancient times.

3. Plaka is a pleasant, cobblestone walkway with numerous tourist shops and tavernas, as 
well as ancient sites. nearby is the Monastiraki outdoor flea market.

4. near the end of the flea market, on ermou street, is Keramikos Cemetery, the burial ground 
for the most important citizens of ancient athens.

the following is a list of museums and sites, within walking distance of the hotel:

1. new acropolis Museum 
2. Byzantine Museum 
3. Cycladic art Museum 
4. Benaki Museum 
5. Jewish Museum 
6. Keramikos Cemetery 
7. national archaeological Museum 
8. Parliament Building – Changing of the guards takes place every hour

ΤΟΠΙΚΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
1. ή ακρόπολη είναι το στολίδι της αθήνας και όλης της ελλάδας. με τον ναό του 
Παρθενώνα σαν σύμβολο της, η ακρόπολη είναι πραγματικά ένα ιστορικό αριστούργημα.

2. ή αγορά. μέσα στη Στοά του αττάλου στην Παλιά αγορά. εκεί θα βρείτε ευρήματα και 
μινιατούρες της ακρόπολης και της αγοράς κατά την αρχαιότητα.

3. ή Πλάκα. μία ευχάριστη, πλακόστρωτη περιοχή με αμέτρητα τουριστικά μαγαζιά και 
ταβέρνες αλλά και αξιοθέατα που αξίζει να επικεφθείτε. Σε κοντινή απόσταση είναι το 
μοναστηράκι και η υπαίθρια αγορά του.

4. Κοιμητήριο Κεραμεικού. Βρίσκεται κοντά στο τέλος της υπαίθριας αγοράς, στην οδό 
ερμού. αυτός είναι ο διάσημος τόπος ταφής των σημαντικότερων πολιτών της αρχαίας 
αθήνας.

Σε κοντινή απόσταση με τα πόδια, βρίσκονται τα παρακάτω μουσεία και αξιοθέατα

1. το νεό μουσείο της ακρόπολης 
2. το Βυζαντινό μουσείο 
3. το μουσείο Κυκλαδικής τέχνης 
4. το μουσείο μπενάκη 
5. το εβραικό μουσείο 
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THE GRAND bALLROOM 438.9 33 x 13.3 5.1 500 350 216 168 100 110

THE GRAND bALLROOM A 146.3 11 x 13.3 – 100 – 84 – 33 42

THE GRAND bALLROOM b 146.3 11 x 13.3 – 100 – 84 – 33 42

THE GRAND bALLROOM C 146.3 11 x 13.3 – 100 – 84 – 33 42

THE GOLDEN ROOM 311.3 28.3 x 11 4.5 300 220 156 120 75 84

THE GOLDEN ROOM A 82.5 7.5 x 11 – 60 – 33 – 30 36

THE GOLDEN ROOM b 82.5 7.5 x 11 – 60 – 33 – 30 36

THE GOLDEN ROOM C 82.5 7.5 x 11 – 60 – 33 – 30 36

THE GOLDEN ROOM D 63.8 5.8 x 11 – 50 – 24 – 25 28

THE ROYAL ROOM 14.3 11 X 13 4.5 84 – 60 – 45 60

Floor plan and capacities subject to change in 2010. Maximum capacities are based on selected room set and audio-visual requirements. © starwood hotels & resorts Worldwide, inc. all rights reserved.
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THE ATHENIAN HALL 96 12 X 8 2.8 – – – – – – 100 – –

EXECUTIVE 27 5 X 5.5 – 28 – 18 – 15 12 – 12 –

CHURCHILL’S 23 7 X 3.3 – – – – – 12 – – – –

THE bOARDROOM 40 8 X 5 – – – – – 15 – – – –

CHAIRMAN’S 27 9 X 3 – – – – – 14 – – – –

DIPLOMAT’S 27 9 X 3 – – – – – 14 – – – –

 500 182 408

 130 56 132

 130 56 132

 75 35 60

 75 35 60

 40 28 48

 130 63 96


