
       γαπώ τις συνέργειες.   
          Ειδικά όταν αυτοί που 
αποφασίζουν να ενώσουν τις 
δυνάμεις τους είναι από τους 
κορυφαίους στον χώρο τους. Και 
μια τέτοια στιγμή έρχεται σε λίγες 
μέρες. Το Baba Au Rum,  που  
έχουμε την τιμή να το καμαρώνου-
με στη hot λίστα “World’s 50 Best 
Bars” και η ελληνική ομάδα του 
Difford’s Guide, η οποία η οποία 
έχει κερδίσει με το σπαθί της τον 
τίτλο “Best Cocktail Writing 
Publication in the World”, 
διοργανώνουν στις 21 &22 
Σεπτεμβρίου Athens Rum & 
Whisky Festival.

Για άλλη μια χρονιά στο 
ξενοδοχείο Hilton Athens οι 
θαυμαστές των spirits, αλλά 
και οι επαγγελματίες του 
κλάδου, θα έχουν μια σπου-
δαία ευκαιρία να εντρυφήσουν 
στις αγαπημένες τους κατηγο-
ρίες αποσταγμάτων. Ξεκινώντας 
από τα βασικά, το φεστιβάλ θα 
περιλαμβάνει τη γευστική δοκιμή 
πολλών διαφορετικών  brands σε 
ρούμι και ουίσκι, ενώ στον ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο του Ultra 
Premium Lounge, όσοι έχουν 
επιλέξει το premium εισιτήριο, θα 
έχουν τη χαρά να εξερευνήσουν και 
να απολαύσουν  σπάνιες ετικέτες 
(so posh!). Παράλληλα, αν θέλετε 
να γίνετε experts στην παρασκευή 
αγαπημένων, διάσημων classic 
cocktails, τώρα μπορείτε και 
μάλιστα υπό την καθοδήγηση 
επαγγελματιών μέσω της πλατφόρ-
μας του Fun Cocktail Making. 
Εννοείται πως θα υπάρχουν κι άλλα 
σεμινάρια και γευσιγνωσίες για να 
παρακολουθήσετε, οι οποίες έχουν 
διαφοροποιηθεί ώστε να 
καλύπτουν κάθε επίπεδο.

Στον εξωτερικό χώρο του Hilton 
Athens, δίπλα στην εντυπωσιακή 
πισίνα, όλο το διήμερο του  Athens 
Rum & Whisky Festival, θα υπάρχει 
ένα μεγάλο pop up bar το οποίο θα 
«τρέχει» η ομάδα του Baba Au 
Rum και θα σερβίρει πρωτότυπα 
cocktail με βάση τα δύο περίφημα 
spirits, ενώ εσείς θα μπορείτε να 
συνομιλήσετε με τους πλέον 
ειδικούς για το ρούμι, το ουίσκι, 
και τις κατηγορίες τους. Λεπτομέ-
ρεια: Το pop up bar μπορείτε να το 
επισκεφθείτε ανεξάρτητα από το 
υπόλοιπο φεστιβάλ. Εξυπακούεται 
ότι δε θα φύγετε αν δεν ολοκληρώ-
σετε τη γευστική σας δοκιμή 
συνδυάζοντας το αγαπημένο σας 
απόσταγμα με πούρο και σοκολάτα 
(κι αν διστάζετε μπροστά στην 
επιλογή, θα σας δείξουν τον σωστό 
τρόπο). Φυσικά, ότι δοκιμάσετε και 

σας αρέσει μπορείτε να το 
πάρετε μαζί σας για το σπίτι 
από το πωλητήριο.  
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• Μονοήμερο εισιτήριο Γενικής 
εισόδου: 15 ευρώ (περιλαμβάνει 
1 cocktail)

• Διήμερο εισιτήριο Γενικής 
εισόδου: 20 ευρώ (περιλαμβάνει 
2 cocktail)

• Premium εισιτήριο για μία 
ημέρα: 30 ευρώ (περιλαμβάνει 
εισιτήριο γενικής εισόδου, 
είσοδο στο Premium Lounge με 5 
κουπόνια γευσιγνωσίας για τις 
premium ετικέτες και 1 cocktail) 

• Premium εισιτήριο για μία 
ημέρα, για δύο άτομα: 50 ευρώ 
(περιλαμβάνει 2 εισιτήρια 
γενικής εισόδου, 2 εισόδους για 
το Premium Lounge με 6 κουπό-
νια γευσιγνωσίας για τις 
premium ετικέτες και 2 cocktail)

Προπώληση μέσω του viva.gr
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Athens Rum & Whisky Festival
Έρχεται για να μας μυήσει στον μαγικό κόσμο

της απόλαυσης των δημοφιλέστερων αποσταγμάτων
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