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Dine Athens by Alpha Bank: Το μεγαλύτερο γαστρονομικό γεγονός της Αθήνας 
είναι εδώ!  
 

Επιλέξτε ανάμεσα σε 100 εστιατόρια και απολαύστε τις αγαπημένες σας γεύσεις σε ειδικές τιμές  
 
Μαζί μας για 7η χρονιά είναι από την 1η Μαρτίου το Dine Athens by Alpha Bank, η γαστρονομική εκδήλωση 
που πραγματοποιεί η Τράπεζα σε συνεργασία με τη Mastercard, έως τις 21 Μαρτίου 2023, δίνοντας την 
ευκαιρία στο αθηναϊκό κοινό να απολαύσει δημιουργίες υψηλής γαστρονομίας και να επωφεληθεί από 
προνομιακές τιμές. Εκατό και πλέον εστιατόρια, πολυάριθμες επιλογές μέσα από δεκάδες διαφορετικές 
κουζίνες, πολλά παράλληλα events και masterclasses συνθέτουν για μία ακόμα χρονιά την εικόνα του 
φετινού Dine Athens by Alpha Bank, που αποτελεί πλέον θεσμό για την εστίαση, κλάδου σημαντικού για 
την οικονομία της χώρας που η Τράπεζα στηρίζει και μέσω αυτής της διοργάνωσης.  
 
Στα εστιατόρια που συμμετέχουν στο γαστρονομικό γεγονός, προσφέρονται ειδικά διαμορφωμένα μενού 
στις προκαθορισμένες τιμές των Ευρώ 15, Ευρώ 30, Ευρώ 60, καθώς και Ευρώ 80 σε εστιατόρια 
βραβευμένα με αστέρι Michelin, ενώ αποκλειστικά για τους κατόχους καρτών Alpha Bank Mastercard 
παρέχεται επιπλέον έκπτωση 10%.  
 

Απεριόριστες επιλογές και ενδιαφέρουσες προτάσεις 
 
Χαρακτηριστική είναι και φέτος η μεγάλη ποικιλία στις διαφορετικές κουζίνες (διεθνή, γαλλική, ελληνική, 
μεσογειακή, ιταλική, μεξικάνικη, ιαπωνική, κ.ά.), με vegetarian και vegan επιλογές αλλά και νέες προσθήκες 
στα cooking masterclasses, όπως, μεταξύ άλλων η ειδική εκδήλωση για τα παιδιά, το masterclass με 
θέμα την ουσιαστική μείωση της σπιτικής σπατάλης τροφίμων, τον βιώσιμο τρόπο μαγειρικής και 
διατροφής αλλά και την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού στην κουζίνα μας. 
 
Επίσης, οι κάτοχοι των καρτών Alpha Bank Mastercard μπορούν να λάβουν μέρος στα γαστρονομικά 
events που διοργανώνονται και να απολαύσουν αποκλειστικές γευστικές εμπειρίες, όπως μαθήματα 
μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής (cooking masterclasses), οινογευσίες (wine tasting journeys), meet the 
chef dining experiences και dine art experiences. Πολύ σημαντική προσθήκη στα αποκλειστικά events 
είναι η έλευση του διεθνούς φήμης Michelin Star Chef Rafael Cagali (Global Star Chef Nights) στο 
εστιατόριο «Σπονδή», αποκλειστικά για το Dine Athens 2023. 
 
Με οδηγό τη βιωσιμότητα και φέτος το Dine Athens by Alpha Bank in partnership with Mastercard 

 
Η Alpha Bank, με οδηγό τη βιωσιμότητα που χαρακτηρίζει τη συνολική λειτουργία και τις δραστηριότητές της, 
έδωσε έμφαση και στο φετινό Dine Athens που διοργανώνεται σε συνεργασία με την Mastercard, στην ένταξη 
vegan, vegetarian και εποχικών εναλλακτικών μενού, και στην επιλογή εστιατορίων με low waste 
πολιτικές για μείωση των απορριμμάτων και αποκλειστική χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού για την 
εκτύπωση των καταλόγων. 
 
Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα ότι η Τράπεζα, σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη και το Ίδρυμα B&E 
Γουλανδρή, διοργανώνει γευστικές εμπειρίες στους χώρους τους σε συνδυασμό με ξεναγήσεις σε 
εκθέσεις τέχνης, ενώ, για ακόμη μία χρονιά, το Dine Athens by Alpha Bank στηρίζει τους σκοπούς της Μη 
Κερδοσκοπικής Οργάνωσης «Μπορούμε» και του προγράμματος «Καμία Μερίδα Φαγητού Χαμένη» για 
την καθημερινή ενίσχυση των απόρων. 

 
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν τις κρατήσεις τους 
στα εστιατόρια και στις ειδικές εκδηλώσεις που επιθυμούν, μέσω της ιστοσελίδας www.dineathens.gr.  

https://www.dineathens.gr/restaurants/?Cuisine=%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82
https://www.dineathens.gr/restaurants/?Cuisine=%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://www.dineathens.gr/restaurants/?Cuisine=%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://www.dineathens.gr/restaurants/?Cuisine=%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE
https://www.dineathens.gr/restaurants/?Cuisine=%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://www.dineathens.gr/restaurants/?Cuisine=%CE%9C%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7
https://www.dineathens.gr/restaurants/?Cuisine=%CE%99%CE%B1%CF%80%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://www.eventora.com/el/Events/masterclass-dineathens2023-gogo-delogianni-2
https://www.eventora.com/el/Events/masterclass-dineathens2023-parliaros
https://www.eventora.com/el/Events/masterclass-dineathens2023-madame-ginger
https://www.dineathens.gr/events/cooking-masterclasses/
https://www.dineathens.gr/events/wine-masterclasses/
https://www.dineathens.gr/events/meet-the-chef-dining-experiences/
https://www.dineathens.gr/events/meet-the-chef-dining-experiences/
https://www.dineathens.gr/events/dine-art-experiences/
https://www.dineathens.gr/events/global-star-chef-nights/
https://www.dineathens.gr/events/dine-art-experiences/
http://www.dineathens.gr/

