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Θέμα :  Προσφορά για διαμονή κατά την περίοδο 30 Μαρτίου - 3 Απριλίου 2017 
 
 

 Αγαπητή κυρία Χασιώτη, 
 

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εκδήλωση ενδιαφέροντος προς το ξενοδοχείο μας. Το Grand 
Hotel Palace, από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μέχρι σήμερα, είχε την τιμή να φιλοξενήσει από μικρά 
εταιρικά meetings μέχρι μεγάλα διεθνή συνέδρια με μεγάλη επιτυχία, καθώς διαθέτει 15 αίθουσες συνολικής 
χωρητικότητας 3.300 ατόμων. Σε συνέχεια της συνάντησής μας, σχεδιάσαμε αποκλειστικά για εσάς την 
ακόλουθη προσφορά : 
 
Ημερομηνίες διαμονής : Άφιξη:            Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017 

Αναχώρηση: Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017 
 

 Deluxe δωμάτιο στα 25m2 με διακόσμηση που διακρίνεται από τα απαλά 
χρώματα και τη ζεστασιά του ξύλου και προσφέρει ένα ήρεμο περιβάλλον, 
ιδανικό για χαλάρωση. Ο άψογος εξοπλισμός που περιλαμβάνει, γραφείο 
και δωρεάν σύνδεση στο Internet, καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες του 
επαγγελματικού επισκέπτη. 
 
Οι Deluxe σουίτες παρέχουν ακόμη μεγαλύτερη άνεση και πολυτέλεια στους 
επισκέπτες τους. Οι Deluxe σουίτες διαθέτουν ξεχωριστή κρεβατοκάμαρα, 
μεγάλο μπαλκόνι, ξεχωριστό σαλόνι με άνετη επίπλωση κατάλληλο για 
προσωπικές συναντήσεις. Ο καλεσμένος μας, κατά την άφιξή του στο 
δωμάτιο, θα βρει μία φιάλη επιτραπέζιου τοπικού οίνου, πραλίνες από την 
Patisserie του Grand Hotel Palace και ένα καλάθι με ολόφρεσκα φρούτα. Για 
τους διαμένοντες προσφέρεται δωρεάν το υπόγειο φυλασσόμενο parking 
για ένα αυτοκίνητο. 

Από: GRAND HOTEL PALACE Προς: Α.Π.Θ-ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

 Xριστίνα Αναστασιάδου Υπ’όψιν:           κυρίας Φιλιώς Χασιώτη  

 Sales Εxecutive Κιν.:           +30 6976874131 

Τηλ.: +30 2310 549050 E-mail:      chasioti_f@yahoo.gr 

Fax:  +30 2310 549149   

E-mail:      sales@grandhotelpalace.gr     

Ημερ/νία: Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017   
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Oι δυο προεδρικές σουίτες είναι οι πολυτερέστερες του ξενοδοχείου και 
είναι ειδικά σχεδιασμένες συνδυάζοντας τα ζεστα και οικεία χρώματα με την 
πολυτέλεια και την υχηλή τεχνολογία και απευθύνονται σε πελάτες που 
θέλουν να δώσουν στη διαμονή τους μια δόση μεγαλύτερης πολυτέλειας. 
 
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι τα δυο μεγάλα μπαλκόνια και το σαλόνι 
της σουίτας με το επιβλητικό και ευρύχωρο γραφείο από ξύλο κερασιάς 
εξοπλισμένο με ηλεκτρονικό υπολογιστή υχηλών προδιαγραφών με 
δυνατότητα εκτύπωσης, σύνδεσης στο Internet και αποστολής – λήψης fax. 
 

Διαμονή  : Κατόπιν ζήτησης και διαθεσιμότητας. 

 
Επιπλέον παροχές : Στην προσπάθειά μας να διαμορφώσουμε μία όσο το δυνατόν πιο άνετη 

διαμονή για τους συνέδρους, προσφέρουμε επιπλέον: 
 Ελεύθερη χρήση του shuttle bus 19 θέσεων για τις μετακινήσεις των 

διαμενόντων από και προς Α.Π.Θ κατόπιν συννενόησης. 
 Ελεύθερη χρήση του shuttle bus 19 θέσεων για τις μετακινήσεις των 

διαμενόντων από και προς το κέντρο της πόλης κατόπιν 
συννενόησης. 

 Ελεύθερη χρήση του Health Club με εσωτερική θερμαινόμενη 
πισίνα, σάουνα και χώρο άθλησης. 

 Ασύρματο internet σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου, χωρίς 
χρέωση. 

 Internet Corner στο Lobby του ξενοδοχείου. 
 Υπαίθριο χώρο στάθμευσης 200 θέσεων αυτοκινήτων και 

λεωφορείων στον περιβάλλοντα χώρο του ξενοδοχείου, χωρίς 
χρέωση.  

 Εσωτερικό φυλασσόμενο parking με χρέωση 10,00€ ημερησίως. 
 

Τιμή δωματίου με πρωινό ανά 
ημέρα : 

Deluxe μονόκλινο δωμάτιο                                               75,00 € 
Deluxe δίκλινο δωμάτιο                                                     85,00 €  
Deluxe δίκλινο δωμάτιο με 1 extra bed                        100,00 €  
 
Deluxe suite                                                                        200,00 € 
Presidential suite                                                               350,00 € 
 
Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους. 
 

Ελληνικό πιστοποιημένο 
πρωινό : 

Το πρωινό μας είναι πιστοποιημένο από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο 
Ελλάδος και αναδεικνύει το γαστρονομικό πλούτο της Ελλάδας. Χειροποίητη 
μπουγάτσα, παραδοσιακό κουλούρι Θεσσαλονίκης με καβουρδισμένο 
σουσάμι, αγιορείτικο ψωμί, ξινός τραχανάς με φέτα Π.Ο.Π., στραπατσάδα 
με λαχανικά και πολλά αυθεντικά εδέσματα της Μακεδονίας σας 
περιμένουν  στο μπουφέ του πρωινού μας. Επίσης, υπάρχουν όλα τα είδη 
Αμερικάνικου τύπου. 
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Σας ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που μας δίνετε για μία συνεργασία και σας διαβεβαιώνουμε πως θα 
ανταποκριθούμε πλήρως σε όλες τις προσδοκίες των διαμενόντων, οι οποίοι θα τύχουν άριστης 
εξυπηρέτησης και φροντίδας. 
 

Ανυπομονώντας να σας καλωσορίσουμε και πάλι στο Grand Hotel Palace, παραμένουμε στη διάθεσή σας για 
οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση. 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Χριστίνα Αναστασιάδου         Ζωή Φερεκίδου  
Sales Executive           Sales Manager 
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