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Athens Cocktail Festival:  
Μια μεγάλη γιορτή έρχεται στην πόλη τον Μάιο

Ίσως να μην το γνωρίζετε, αλλά η μπαρ σκηνή της πρωτεύουσας 
είναι μια από τις κορυφαίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Μία παγκό-
σμια Μητρόπολη σαν την Αθήνα, όπως καταλαβαίνετε, ήταν απα-
ραίτητο να αποκτήσει  το δικό της φεστιβάλ κοκτέιλ που θα καθι-
ερωθεί ως η έναρξη της καλοκαιρινής/τουριστικής σεζόν  στην 
πόλη, στα πρότυπα των μεγάλων πόλεων του κόσμου.

Με υποστηρικτή τον Δήμο Αθηναίων, λοιπόν, η πόλη μας για 
10 ημέρες θα κινείται στον ρυθμό του μεγαλύτερου Φεστιβάλ 
cocktail στην Ελλάδα, του πρώτου Athens Cocktail Festival, που 
θα πραγματοποιηθεί στον “Φάρο” του ΚΠΙΣΝ στις 20 & 21 Μαΐ-
ου 2022, ενώ στην συνέχεια, η δράση επεκτείνεται και στον πυ-
ρήνα των cocktail, στα bar της πόλης, μέσω του Athens Cocktail 
Week, από τις 22 έως και τις 28 Μαΐου 2022.

Μην ξεχνάμε ότι η μπαρ σκηνή της Αθήνας (μιας πόλης που φη-
μίζεται για την εξωστρέφειά της έτσι κι αλλιώς)  παίζει πρωτα-
γωνιστικό ρόλο στην καθημερινότητά της, ενώ ως μια από τις 
σπουδαίες του κόσμου διαθέτει πολλά αξιόλογα μπαρ με ορισμέ-
να από αυτά να είναι πολυβραβευμένα διεθνώς, από αναγνωρι-
σμένους θεσμούς όπως για παράδειγμα το The World's 50 Best 
Bars. Το Athens Cocktail Festival και  το Athens  Cocktail Week 
θέλουν να δώσουν έμφαση σε αυτό το γεγονός και να αναδεί-
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*Όλες οι δράσεις του Athens Cocktail Festival & Athens Cocktail 
Week, υποστηρίζονται από τον Δήμο Αθηναίων καθώς και από 
την ΑΜΚΕ Metron Ariston – Making Responsibility a Trend και 
λειτουργούν υπό το πρίσμα της Υπεύθυνης Κατανάλωσης και 
των πράσινων πρακτικών.

ξουν και αυτή την πτυχή της πόλης τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο 
και σε όλο τον πλανήτη.

Στο πλαίσιο του Athens Cocktail Week -και αμέσως μετά την 
λήξη του Athens Cocktail Festival-   τα bar της πόλης θα φιλοξε-
νήσουν μία σειρά από guest βραδιές από τα καλύτερα μπαρ του 
κόσμου, ενώ το πλάνο των εκδηλώσεων θα χαρτογραφηθεί ώστε 
οι επισκέπτες και οι  κάτοικοι της Αθήνας να ανατρέχουν εύκο-
λα στο πρόγραμμα και τα σημεία των event. Τέλος, στις 28 Μαΐου 
2022, το 10ήμερο των εκδηλώσεων θα ολοκληρωθεί με ένα με-
γάλο closing party στο κέντρο της πόλης.

Μείνετε συντονισμένοι  στα social  media του @
athenscocktailfestivalofficial σε Instagram και Facebook για 
λεπτομέρειες. Η προπώληση των εισιτηρίων θα γίνεται μέσω 
του viva.gr

https://www.viva.gr/

