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Athens Capital Hotel-MGallery Collection:   
Η καρδιά της Αθήνας χτυπά και πάλι

Μια ματιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρκεί να πείσει και τον 
πιο δύσπιστο ότι η άρση των περιορισμών έχει οπλίσει με αισιο-
δοξία και όρεξη όσους ασχολούνται με τον τομέα της φιλοξενίας 
– αρκούν πέντε λεπτά πρωινής περιήγησης στο instagram για να 
γεμίσει το μυαλό με γαλάζια ακρογιάλια, φως, φύση και αρμονία, 
όλα αυτά δηλαδή που χαρακτηρίζουν τα ελληνικά νησιά.

Τι γίνεται όμως στην Αθήνα; Κι εδώ ο κλάδος αρχίζει να ξυπνά και 
μαζί με αυτόν η πόλη που για μεγάλο χρονικό διάστημα έμοιαζε να 
είχε πέσει σε ένα ιδιότυπο είδος χειμερίας νάρκης. Αν θέλετε, λοι-
πόν, να αποδράσετε εντός των τειχών για ένα διήμερο, αν επιθυ-
μείτε να κάνετε το επαγγελματικό σας ραντεβού σε ένα άψογα αι-
σθητικά χώρο που θα σας χαρίσει κύρος ή θέλετε να απολαύσετε 
γευστικά πιάτα υψηλού επιπέδου, σας προτείνω ανεπιφύλακτα να 
δοκιμάσετε Athens Capital Hotel-MGallery Collection, το  ξενοδο-
χείο που γρήγορα αναδείχτηκε σε τοπόσημο του κέντρου και φι-
λοδοξεί να παρασύρει τους επισκέπτες του σε ένα ταξίδι στον κό-
σμο της φιλοξενίας, της γαστρονομίας και της Τέχνης. Η διαμονή 
εδώ ακολουθεί πιστά τις αρχές της ελληνικής φιλοξενίας - με έμ-
φαση στις προσωποποιημένες υπηρεσίες -και θα το καταλάβετε 
αυτό σε όποιο από τα 177 δωμάτια και σουίτες κι αν διαλέξετε, ενώ 
η βουτιά στην infinity pool, που βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο του 
κτηρίου θα σας χαλαρώσει και θα σας μαγέψει ταυτόχρονα: η θέα 
στην πόλη από εδώ είναι πραγματικά καθηλωτική.

Προσωπικά όμως θέλω να σταθώ στα δύο σημεία που νομίζω θα 
σας κερδίσουν, όπως έκαναν με μένα. Το πρώτο είναι η γαστρονο-
μική ταυτότητα του Athens Capital Hotel-MGallery Collection, την 
οποία επιμελείται ο σεφ Δημήτρης Μπούτσαλης. Στο Galerie Café, 
που για μένα είναι το νέο meeting point, θα βρείτε ενδιαφέρουσες, 
χορταστικές προτάσεις, προσεχτικά επιλεγμένες ετικέτες κρασιού 

και signature cocktails, στο MFlavours θα απολαύσετε σύγχρονη 
ελληνική κουζίνα και μεσογειακές γεύσεις και  στο Mappemonde 
Bar & Lounge θα χαρείτε μαζί με το δείπνο σας τη θέα  360◦ στην 
ατμοσφαιρική Αθήνα.

Το δεύτερο στοιχείο που θα κλέψει την καρδιά σας είναι η σχέ-
ση του Athens Capital Hotel-MGallery Collection με την Τέχνη, 
η οποία το κάνει να θυμίζει γκαλερί. Ένα από τα πιο σημαντικά 
έργα του Έλληνα γλύπτη Γιώργου Λάππα το Mappemonde, φι-
λοξενείται στον δέκατο όροφο του ξενοδοχείου, ενώ οι περίπου 
3.000 φιγούρες που το απαρτίζουν διατρέχουν όλους τους ορό-
φους στο αίθριο του ξενοδοχείου. Σημαντικό μέρος της συλλο-
γής του ξενοδοχείου βρίσκεται επίσης στο Galerie Café, καθώς 
και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους με έργα αναγνωρι-
σμένων αλλά και ανερχόμενων Ελλήνων καλλιτεχνών, όπως οι 
Γιάννης Μόραλης, Γιάννης Αδαμάκος, Σπύρος Βασιλείου, Δη-
μοσθένης Κοκκινίδης, Παναγιώτης Τέτσης, Ευγένιος Σπαθάρης, 
Στέφανος Νανόπουλος (ΝΑΝΟ), Γιάννης Σταύρου, Γιάννης Πα-
πανελόπουλος, Τάσος Χώνιας, Χρήστος Μπαλούκος και Χριστό-
φορος Μπαλαμπανίδης. Παράλληλα, ο Βαγγέλης Χουρσόγλου 
εμπνευσμένος από το Iconic Object του ξενοδοχείου δημιούρ-
γησε μικρά γλυπτά συνδυάζοντας το παραδοσιακό μοτίβο του 
ακροκέραμου με την αισθητική και την τεχνική της street art. 
Αν σας έχει λείψει, λοιπόν, η πόλη μας πολύ, ξεκινήστε την ξε-
νάγηση στην πιο όμορφη και καλλιτεχνική πλευρά της από το 
Athens Capital Hotel-MGallery Collection.

I N F O
4 Eleftheriou Venizelou Avenue & 2 Kriezotou Street, Athens - 
Greece Tel. +30 21 4444 2000


