
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΑΙΓΑΙΟΝ 

 
θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μπορούμε να σας προσφέρουμε 

τις ακόλουθες τιμές για το Διεθνές Συνέδριο Θεωρητικής κι 

Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, για τους συνέδρους που θα επιλέξουν 

η διαμονή τους να γίνει σε ένα από τα ξενοδοχεία του ομίλου 

ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Ε για την περίοδο 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 - 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 

(ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις). 

 
Hotel Egnatia Palace **** (Εγνατίας 61) www.egnatiapalace.gr 

Μονόκλινο        :  75,00 Eur  
Δίκλινο          :  85,00 Eur (ενιαίο διπλό κρεβάτι ή δύο 

μονά) 

 
Egnatia Hotel *** (Αντιγονιδών 16) www,egnatia-hotel.gr 

Μονόκλινο        :  50,00 Eur  
Δίκλινο          :  55,00 Eur (ενιαίο διπλό κρεβάτι ή δύο 

μονά) 

 
Aegeon Hotel *** (Εγνατίας 19) www.aegeon-hotel.gr 

Μονόκλινο        :  45,00 Eur  
Δίκλινο          :  50,00 Eur (ενιαίο διπλό κρεβάτι ή δύο 

μονά) 

 
Οι ανωτέρω ημερήσιες τιμές δωματίων περιλαμβάνουν πρωινό σε 

μπουφέ καθώς και τους φόρους και το ξενοδοχείο διατηρεί το 

δικαίωμα να τις μεταβάλει σε περίπτωση αλλαγής τους. 

 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ: 

11 ημέρες πριν την ημέρα άφιξης 100% επιστροφή. 
10-8 ημέρες πριν την ημέρα άφιξης 50% επιστροφή της συνολικής 

κράτησης. 
7-0 ημέρες πριν την ημέρα άφιξης 100% χρέωση της συνολικής 

κράτησης. 

 
NON SHOW: 100% χρέωση της συνολικής κράτησης. 

 
Όλα τα ξενοδοχεία προσφέρουν επίσης δωρεάν χρήση του wifi σε 

όλους τους χώρους τους και έκπτωση για τη χρήση του Wellness 

Fitness Center που βρίσκεται στο ξενοδοχείο Egnatia Palace. 

 
Για τις κρατήσεις ζητείται εγγύηση (πιστωτική κάρτα ή 

προκαταβολή) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με 

το τμήμα κρατήσεων εργάσιμες ημέρες και ώρες αναφέροντας τον 

τίτλο του συνεδρίου. 

 
Οι τιμές ισχύουν κατόπιν διαθεσιμότητας για κρατήσεις μέχρι 

15/2/2017. 

 
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία είμαστε στην διάθεση σας. 

 

http://www.egnatiapalace.gr/
http://egnatia-hotel.gr/
http://www.aegeon-hotel.gr/


Με εκτίμηση, 
Λόρτος Αντώνης 

 

 

Hotel Egnatia Palace **** member of Aegeon Hotels Group 
Reservation Department 
61, Egnatia Str. 
Thessaloniki 
Greece - Hellas  
Google Street View 
Tel. +30 2310 222 900 
Fax +30 2310 222 197 
www.aegeonhotels.gr 

reservation@egnatiapalace.gr 

 

https://goo.gl/maps/9hLVM
http://www.aegeonhotels.gr/
http://www.aegeonhotels.gr/
mailto:reservation@egnatia-hotel.gr

