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Θέμα  : Τιμές για δωμάτια κατόπιν διαθεσιμότητας στις 30/03-03/04/2017 

 

 

Το urban nature City Hotel (συμβολή των οδών Τσιμισκή & Κομνηνών) βραβευμένο με το “Hall of Fame Award 

2016” του TRIP ADVISOR και το “GREEN KEY International Environmental Award 2016 αποτελεί την 

καλύτερη επιλογή πολυτελούς διαμονής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 

Σε συνέχεια της ζήτησης σας είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας αποστείλουμε την ακόλουθη προσφορά: 

 

ΔΩΜΑΤΙΑ CITY HOTEL  

Περίοδος: 30/03-03/04/2017  

Αρ. Δωματίων : δωμάτια οn request basis για μονόκλινη ή δίκλινη χρήση/ με εσωτερική θέα ή 

θέα πόλη 

 

ΤΙΜΕΣ 

Δωμάτιο για μονόκλινη χρήση – εσωτερική θέα - 85 € / δωμάτιο / διανυκτέρευση 

Δωμάτιο για δίκλινη χρήση – εσωτερική θέα -  85 € / δωμάτιο / διανυκτέρευση 

 

 

Δωμάτιο για μονόκλινη χρήση –θέα πόλη -  95 € / δωμάτιο / διανυκτέρευση 

Δωμάτιο για δίκλινη χρήση –- θέα πόλη -   95 € / δωμάτιο / διανυκτέρευση 

 

 

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους, και τις παρακάτω υπηρεσίες: 

 

 Αμερικάνικο μπουφέ πρωινό στο ανακαινισμένο μας εστιατόριο  

 δωρεάν WIFI internet σε όλα τα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους 

 δωρεάν Coffee station για παρασκευή καφέ ή τσάι 

 δωρεάν 2 μπουκαλάκια νερό στο mini bar 

 δωρεάν Χρήση του γυμναστηρίου  

 Σε όλους τους πελάτες μας προσφέρεται ειδική έκπτωση σε κοντινά συνεργαζόμενα καταστήματα. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρχονται σε επαφή με το ξενοδοχείο μας, αναφερόμενοι στο 

συγκεκριμένο σύνέδριο και να παίρνουν τις ειδικές τιμές. 

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας για απ’ ευθείας κρατήσεις με το Ξενοδοχείο μας: 

Τμήμα Κρατήσεων: Ειρήνη Κουκέση/ Εύα Μαυρίδου / Άννα Πασενίδη 

Tηλ       : +30 2310 021000 

Fax       : +30 2310 240715 

Email       : reservations@cityhotel.gr 

 

 
 

Tο Ξενοδοχείο City Hotel, του Ομίλου “Τor Hotel Group”, ανακαινίστηκε ριζικά το καλοκαίρι του 2012. Η 

φυσική του θέση στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της πόλης το έχουν καθιερώσει ως κυρίαρχη επιλογή για 

τους επαγγελματίες & τουρίστες αναψυχής.         

                  

Το Ξενοδοχείο διαθέτει 125 ανακαινισμένα και άνετα δωμάτια, με πληθώρα παροχών όπως δορυφορική 

τηλεόραση, wireless internet, coffee & tea facilities, mini bar, πλούσιο πρωινό, room service, ελληνικός & 

διεθνής τύπος, business room.  
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Η συνεδριακή αίθουσα «Meet in the City», άρτια εξοπλισμένη, φιλοξενεί μικρά συνέδρια έως 40, ατόμων, 

εκπαιδευτικά σεμινάρια, δειγματισμούς προϊόντων, private & board meetings.   

 

Στο εστιατόριο του ξενοδοχείου μπορείτε να απολαύσετε εδέσματα ευρωπαϊκής και ελληνικής κουζίνας ενώ  το 

ζεστό και φιλόξενο lobby – bar είναι ιδανικός χώρος χαλάρωσης.  

 

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σας. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Έφη Πετριτζικλή 

Sales Office 
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