
Πίσω από πυκνές σκαλωσιές και 
ατέλειωτα μέτρα υφάσματος το 
εργοτάξιο στη συμβολή των οδών 
Πανεπιστημίου και Κριεζώτου εί-

ναι η πολύβουη και ακούραστη κυψέλη που 
κοντοστέκομαι να δω κάθε πρωί στον δρόμο 
για το γραφείο. Κι αυτό γιατί ξέρω ότι την 1η 
Σεπτεμβρίου αυτό το κουκούλι εργασιακού 
πυρετού θα δώσει τη θέση του στο Athens 
Capital Hotel - MGallery όπου η τέχνη θα 
πρωταγωνιστεί μαζί με τη σύγχρονη γαστρο-
νομία και τη high-end εμπειρία διαμονής.

158 δωμάτια, 18 σουίτες και μία εντυπω-
σιακή Προεδρική Σουίτα διακοσμημένα με 
διακριτικά ελληνικά σύμβολα και σχέδια, 
λιτές γραμμές και κομψά υλικά, ένα εστιατό-
ριο το MFlavours, με μεσογειακές γεύσεις, 
καθώς  και ένα καφέ (Galerie Café) που φι-
λοδοξεί  να γίνει το νέο σημείο συνάντησης 
στην καρδιά της Αθήνας υπόσχονται να αλ-
λάξουν τον χάρτη της φιλοξενίας στην πόλη. 
Αναμφισβήτητα όμως ο πρωταγωνιστής θα 
είναι το Mappemonde Rooftop Pool Bar κι όχι 
μόνο για την πανοραμική θέα, αλλά κυρίως 

για την εγκατάσταση του εντυπωσιακότερου 
μέρους του Mappemonde, έργου Τέχνης του 
Γιώργου Λάππα που δημιουργήθηκε το 1988: 
η επιβλητική installation αποτελείται από 
3.000 κομμάτια, τα οποία διατρέχουν τους 
χώρους του ξενοδοχείου.

Κάθε MGallery ξενοδοχείο ανά τον κόσμο 
έχει τη δική του ξεχωριστή ιστορία να αφη-
γηθεί, η οποία εκφράζεται μέσα από το δικό 
του μοναδικό Iconic Object και την προσωπι-
κή του Memorable Moment, ένα αντικείμενο 
και μια εμπειρία αντίστοιχα απόλυτα συνυφα-
σμένα με το ίδιο το ξενοδοχείο και την πόλη 
που το φιλοξενεί. Ακολουθώντας αυτόν τον 
κανόνα  το Athens Capital Hotel θα αποκα-

λύψει σύντομα με τη σειρά του τα δικά του 
Iconic Object και Memorable Moment που θα 
αντικατοπτρίζουν την ιστορία και τις παραδό-
σεις της Αθήνας.

Με περισσότερες από 100 εντυπωσι-
ακές boutique μονάδες σε όλο τον κόσμο, 
κάθε MGallery έχει μια μοναδική ιστορία να 
αφηγηθεί, εμπνευσμένη από τον προορισμό 
που το φιλοξενεί. Από bespoke design και 
mixology που αφυπνίζει όλες τις αισθήσεις, 
μέχρι ευεξία αφιερωμένη αποκλειστικά στο 
γυναικείο φύλο, στα ΜGallery οι επισκέπτες 
μπορούν να ανακαλύψουν ό,τι καλύτερο έχει 
να προσφέρει κάθε γωνιά του κόσμου. Μερι-
κές από τις πιο γνωστές μονάδες MGallery 
είναι τα Hotel Molitor Paris, INK Hotel 
Amsterdam, Queens Hotel Cheltenham στην 
Αγγλία, Santa Teresa Hotel Rio de Janeiro, 
Hotel Lindrum Melbourne στην Αυστραλία, 
Muse Bangkok Langsuan στην Ταϊλάνδη, 
και Hotel des Arts Saigon στο Βιετνάμ. Η 

MGallery είναι μέλος της Accor, ηγέτιδας 
δύναμης στην ολιστική φιλοξενία (augmented 
hospitality) παγκοσμίως, η οποία προσφέρει 
μοναδικές εμπειρίες σε περισσότερες από 
5.000 ξενοδοχειακές μονάδες σε 110 προο-
ρισμούς.

Ο κ. Jean-Charles Delgado, COO της 
Accor Νότιας Ευρώπης, δήλωσε σχετι-
κά: “Αναμένουμε με χαρά το άνοιγμα του 
Athens Capital Hotel, του πρώτου ξενοδο-
χείου της MGallery Collection στην Ελλάδα 
με το οποίο συστήνουμε ένα ακόμη brand 
της Accor στο ελληνικό κοινό, μια εξαιρε-
τική προσθήκη στα properties του Ομίλου 
στη χώρα. Τοποθετημένο στην καρδιά της 
πρωτεύουσας, στην Πλατεία Συντάγματος, 
το Athens Capital Hotel θα αποτελέσει συ-
νώνυμο της πόλης, το σημείο όπου κανείς 
μπορεί να βιώσει τον αληθινό χαρακτήρα 
της Αθήνας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι 
που για τη δημιουργία της εν λόγω μονάδας 
ενώσαμε τις δυνάμεις μας με την Εταιρεία 
Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ Α.Ε, με 
την οποία μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες. Αυτή 
η σημαντική συνεργασία αντικατοπτρίζεται 
στην ατμόσφαιρα και τις υπηρεσίες του ξενο-
δοχείου, η έναρξη λειτουργίας του οποίου την 
1η Σεπτεμβρίου θεωρούμε ότι θα εισάγει τη 
νέα εποχή της αθηναϊκής φιλοξενίας”.
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