
ΔΙΑΜΟΝΗ 

Δέκα εξαιρετικές προτάσεις για τη διαμονή όσων συνέδρων έλθουν στη Θεσσαλονίκη για την 
παρακολούθηση του συνεδρίου της ΕΓΒΕ αλλά και για τους συνοδούς τους έχει επεξεργαστεί 
η ΕΓΒΕ.  

Η πρώτη πρόταση αφορά το ξενοδοχείο Capsis Hotel στην Εγνατία, η δεύτερη το CITY 
HOTEL στην συμβολή των οδών Τσιμισκή & Κομνηνών, η τρίτη το ξενοδοχείο ABC (3*) στην 
οδό Αγγελάκη κοντά στο χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου, η τέταρτη το Hotel El Greco στην 
Εγνατία, η πέμπτη το Queen Olga Hotel στην περιοχή της Βασ. Όλγας, η έκτη το Hotel 
Avalon στην περιοχή του Αεροδρομίου της πόλης (4*), η έβδομη το Royal Hotel επίσης στην 
περιοχή Αεροδρομίου, η όγδοη το METROPOLITAN HOTEL στην περιοχή της Βασ. Όλγας, η 
ένατη το Grand Hotel Palace και η δέκατη το ξενοδοχείο Zaliki, ένα boutique hotel στην 
καρδιά της Θεσσαλονίκης, πίσω από το παλιό Δημαρχείο, στην οδό Γρηγ. Ζαλίκι 6.  

Η κράτηση και η πληρωμή γίνεται απ’ ευθείας στα ξενοδοχεία από τους ενδιαφερόμενους. 
Είναι ευνόητο ότι η έγκαιρη πραγματοποίηση των κρατήσεων διευκολύνει τα ξενοδοχεία και 
εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των δωματίων σε αυτές τις τιμές.   

 
CAPSIS HOTEL 

 

Μοναστηρίου 18, 54629 Θεσσαλονίκη 

E-mail: reservations@capsishotel.gr 

Tel.: +30 2310 596800, Fax: +30 2310 510555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τιμές με πρωινό: Μονόκλινο 70€ Δίκλινο 80€ Τρίκλινο 90€ 

Άνεση, επιχειρηματικός χαρακτήρας και παροχές υψηλού επιπέδου χαρακτηρίζουν το Capsis 
Hotel Thessaloniki. 

Υπερσύγχρονο και πρόσφατα ανακαινισμένο, το Capsis είναι ένα από τα πιο γνωστά και 
κεντρικά ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης, ιδανική επιλογή για επαγγελματικές συναντήσεις, 
διοργάνωση συνεδρίων και περιηγήσεις σε μία πόλη με μεγάλη θρησκευτική και πολιτιστική 
ιστορία. 

Το Capsis Hotel, μέλος της γνωστής ομώνυμης αλυσίδας, είναι το μεγαλύτερο ξενοδοχείο 
πόλης στη Βόρεια Ελλάδα. Διαθέτει 407 δωμάτια και 18 αίθουσες πολλαπλών χρήσεων με 
αναβαθμισμένο εξοπλισμό. Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι και τα δωμάτια του ξενοδοχείου είναι 
προσβάσιμοι σε άτομα με ειδικές ανάγκες. 
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CITY HOTEL 

 

Κομνηνών 11 Θεσσαλονίκη  

E: info@cityhotel.gr  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

T: +30 2310 021 000, F: +30 2310 240 715 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

Δωμάτιο για δίκλινη χρήση – εσωτερική θέα - 90 € / δωμάτιο / διανυκτέρευση 

 

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

Δωμάτιο για δίκλινη χρήση – εξωτερική θέα - 100 € / δωμάτιο / διανυκτέρευση 

 

*Υπάρχει περιορισμένος αριθμός δωματίων για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες. 

 

Οι παραπάνω τιμές είναι ΝΕΤ άνευ προμήθειας, 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 και του χαμάμ του Central Spa  

 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες του Central Spa by Apivita 

 Σε όλους τους πελάτες μας προσφέρεται ειδική έκπτωση σε κοντινά συνεργαζόμενα 

καταστήματα. 

 Ειδικές τιμές σε κοντινά συνεργαζόμενα parking για τους πελάτες που διαμένουν στο 

ξενοδοχείο. 

Το ξενοδοχείο City Hotel, του Ομίλου Μακεδονικών ξενοδοχείων, ανακαινίστηκε ριζικά το 
καλοκαίρι του 2012. Η φυσική του θέση στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της πόλης 
(συμβολή των οδών Τσιμισκή & Κομνηνών) 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.  

Στο εστιατόριο του ξενοδοχείου μπορείτε να απολαύσετε εδέσματα ευρωπαϊκής και ελληνικής 
κουζίνας ενώ  το ζεστό και φιλόξενο lobby – bar είναι ιδανικός χώρος χαλάρωσης.  
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Hotel ABC  
 
Βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, απέναντι ακριβώς από το Διεθνές Συνεδριακό 
Κέντρο Ι. Βελλίδης, Αγγελάκη 41, τηλ. 2310265421  
Email: info@hotelabc.gr (www.hotelabc.gr)  

 

Για την περίοδο του συνεδρίου θα ισχύσουν οι κάτωθι ειδικές τιμές: μονόκλινο δωμάτιο 50€, 
δίκλινο δωμάτιο 65€ και τρίκλινο δωμάτιο 80€. Για την επιβεβαίωση της κράτησης 
παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να μας αποστείλουν φαξ (+30-2310-276542) ή e-mail 
(info@hotelabc.gr )αναγράφοντας ότι πρόκειται για την συγκεκριμένη εκδήλωση, τύπο 
δωματίου, ακριβείς ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης και θα σας αποσταλεί ανάλογη 
επιβεβαίωση σύμφωνα με την διαθεσιμότητα του ξενοδοχείου. 

 
EL GRECO HOTEL 

 
Τηλ. +30 310 520620, Fax. +30 310 520612 
Email: reservations@hotelelgreco.gr (www.hotelelgreco.gr)  

 

Τιμές δωματίων με πρωϊνό μονόκλινο:49€  δίκλινο:61€ τρίκλινο:70€ 

Είναι στην Εγνατία 23 και απέχει μόνο 10 λεπτά με τα πόδια από την πλατεία Αριστοτέλους, 
σε ιδανική τοποθεσία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το Hotel Thessaloniki El Greco 
προσφέρει άνετα καταλύματα με δωρεάν ασύρματη πρόσβαση (wi-fi) στο Internet και 
εξαιρετικές συνδέσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς Οι κρατήσεις θα πρέπει να γίνονται 
αποκλειστικά από τους ενδιαφερόμενους τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
αναφέροντας την συμμετοχή τους στο συνέδριο και φυσικά χωρίς τη μεσολάβηση άλλου 
πάροχου. 
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QUEEN OLGA HOTEL 

 
ΤΗΛ: +30 2310 824621 FAX: +30 2310 868581 
Email: reservations@queenolga.gr (www.queenolga.gr)  

 

Τιμές δωματίων με πρωινό μονόκλινο:45€  δίκλινο:60€ τρίκλινο:75€  

Χτισμένο στα τέλη της δεκαετίας του 1960 στη Βασιλίσσης Όλγας 44 και σχεδιασμένο από 
εικαστικούς καλλιτέχνες στο ύφος της εποχής το ξενοδοχείο Queen Olga έχει γίνει ονομαστό 
στη Θεσσαλονίκη για τη μοναδική εξυπηρέτηση που προσφέρει. Με την άμεση πρόσβαση 
στα μέσα μαζικής μεταφοράς και την προνομιακή θέση του με θέα στον Θερμαϊκό, το Queen 
Olga αποτελεί μια από τις καλύτερες προτάσεις για αξέχαστη διαμονή στη Θεσσαλονίκη   

 
HOTEL AVALON 

 
ΤΗΛ: +30 2310 462700 FAX: +30 2310 463898 
Email: sales@avalonhotel.gr (www.avalonhotel.gr)  

 

Προσφορά για διαμονή 08/04 με 10/04  

 Economy Μονόκλινο: 49,00€  
 Economy Δίκλινο:        55,00€  
 Standard Μονόκλινο (Χωρίς μπαλκόνι):  57,00€  
 Standard Δίκλινο (Χωρίς μπαλκόνι):        63,00€  
 Standard Μονόκλινο (Με μπαλκόνι):  65,00€  
 Standard Δίκλινο (Με μπαλκόνι):        72,00€  

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν πρωινό και όλους τους φόρους.  
Ελάχιστη διαμονή 2 διανυκτερεύσεις 
 
Το Avalon Hotel Thessaloniki  είναι ένα τεσσάρων αστέρων ξενοδοχείο που   στοχεύει στην 
απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών κάθε πελάτη προσφέροντας στιγμές χαλάρωσης και 
διακοπών παράλληλα όμως λόγω της   θέσεως του είναι  ιδανικός χώρος   για την   διαμονή 
διαφόρων ειδών τουρισμού όπως επιχειρηματικό, σχολικό,  αθλητικό,  θρησκευτικό  κτλ.  
Στρατηγικά τοποθετημένο κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μακεδονία και αρκετά κοντά στο 
κέντρο της Θεσσαλονίκης με πολύ εύκολη πρόσβαση σε παραλίες της περιοχής μας αλλά και  
της Χαλκιδικής, μας  χαρακτηρίζει ως ένα City Resort ξενοδοχείο. 
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ROYAL HOTEL 
 

ΤΗΛ: +30 23920 211 44 FAX: +30 23920 211 27  
Email: info@royal-hotel.gr (www.royal-hotel.gr)  

 
Τιμές δωματίων (Θέα Βουνό): μονόκλινο:70€  δίκλινο: 80€  
                      Τρίκλινο χωρίς μπαλκόνι: 70€ 

Η τοποθεσία του Royal Hotel είναι κοντά στο αεροδρόμιο Μακεδονία Θεσσαλονίκης. Το 
συγκρότημα διαθέτει 54 πολυτελή και ευρύχωρα δωμάτια, Restaurant, Bar – Café “Roxanne”, 
υπαίθριο Parking 60 θέσεων και Δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο Internet σε όλα τα 
δωμάτια.  

 

METROPOLITAN 
 

Τηλ: 2310  824 221-8 Φαξ: 2310 849762 
Email:  reservations@metropolitan.gr, www.metropolitan.gr 

 
 

   

Τιμές δωματίων με πρωινό: μονόκλινο: 42€ δίκλινο: 50€ τρίκλινο: 60€ 

Το ξενοδοχείο METROPOLITAN είναι μέλος του ομίλου Τ.Ο.Ξ.Ε   Α.Ε ο οποίος περιλαμβάνει 

επίσης το ξενοδοχείο THEOXENIA στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής και το Κινηματοθέατρο 

ΕΓΝΑΤΙΑ στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης. 

Ιδρύθηκε το 1969 από τον Σωκράτη και την Μαρίκα Παπαγεωργίου και είναι ένα από τα 

παλαιότερα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης. 

Λαμβάνοντας υπ όψιν τις παρατηρήσεις, ανάγκες και επιθυμίες των πελατών μας αλλά και τις 

απαιτήσεις των καιρών, δημιουργήσαμε ένα σύγχρονο ξενοδοχείο, με μοντέρνα αισθητική και 

ανέσεις που μπορούν να καλύψουν κάθε ανάγκη. Διατηρώντας το γνωστό φιλικό περιβάλλον 

του, μπαίνει σε μια νέα εποχή. 

Όλα τα δωμάτια διαθέτουν air condition, ηχομονωτικά κουφώματα, τηλεόραση με δορυφορικά 

προγράμματα, στεγνωτήρα μαλλιών, τηλέφωνο και πρόσβαση στο internet. 
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GRAND HOTEL PALACE 

 

Tel: +30 2310 549 000 | Fax: +30 2310 549 149  

E-mail: sales@grandhotelpalace.gr, www.grandhotelpalace.gr 
 

 
 

Τιμές με πρωινό: Μονόκλινο 80€ Δίκλινο 95€  

 

Στο νεοκλασικό του Grand Hotel Palace κάθε λεπτομέρεια είναι προσεκτικά σχεδιασμένη για 

να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις άνεσης και αισθητικής. Διαθέτει 256 υπέρκομψα και 

ευρύχωρα δωμάτια και 5 υπέροχες σουίτες με θέα την πόλη της Θεσσαλονίκης. Για τις 

ανάγκες και των πιο απαιτητικών εκδηλώσεων και συνεδρίων διαθέτει 13 αίθουσες 

πολλαπλών χρήσεων με υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, εναλλακτικές λύσεις 

διαρρύθμισης χώρων και μεγάλο φυλασσόμενο πάρκινγκ. 

 

Πρόσθετες Παροχές 

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

γυμναστήριο.  
 Δωρεάν πρόσβαση στο internet.   
 Πλήρως εξοπλισμένο  Business  Center  στο  Lobby  του ξενοδοχείου.  
 Ελεύθερη  χρήση του shuttle bus 19 θέσεων  για  τις μετακινήσεις  των διαμενόντων 

από  και προς  το  κέντρο  της πόλης (Δευτέρα-Παρασκευή).  
 Υπαίθριο  χώρο  στάθμευσης  200  θέσεων  αυτοκινήτων  και  λεωφορείων  στον 

περιβάλλοντα χώρο του ξενοδοχείου, χωρίς χρέωση.   
 Εσωτερικό φυλασσόμενο parking με χρέωση 10€ ημερησίως. 

 

 

Zaliki Hotel 
 

ΤΗΛ: 2310 - 226400 FAX: 2310 - 226402 

Email: info@zalikihotel.gr  ( www.zalikihotel.gr) 

  

Τιμές δωματίων με πρωινό: μονόκλινο: 58€ δίκλινο: 68€ τρίκλινο: 80€ 
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Το ξενοδοχείο Zaliki είναι ένα boutique hotel στη καρδιά της Θεσσαλονίκης, βρίσκεται πίσω 

από το παλιό Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, στην οδό Γρηγορίου Ζαλίκι 6. Το ξενοδοχείο ξεκίνησε 

να λειτουργεί το 2007 και πρόσφατα ανακαινίστηκε. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης σε 

απόσταση 100 μέτρων από την Πλατεία Αριστοτέλους. Προσφέρει ήσυχα και άνετα δωμάτια 

με free wifi. Υπάρχει πρωινό και σερβίρεται από τις 07.00 έως τις 12.30. Απέχει μόλις 5 λεπτά 

περπάτημα από την Τσιμισκή που είναι η πιο εμπορική και γεμάτη μαγαζιά οδός της πόλης 

και από την μαγευτική και δημοφιλή παραλία της Θεσσαλονίκης.  

Το ξενοδοχείο Zaliki σας υποδέχεται σε ένα πλήρως ανακαινισμένο νεο-κλασσικό, όμορφο 

αρχιτεκτονικά κτήριο του προηγούμενου αιώνα στο ιστορικό κέντρο της πόλης.  

Το κτήριο άνηκε σε μία από τις ιστορικότερες οικογένειες της πόλης και ήταν 

εγκαταλελειμμένο για αρκετά χρόνια. Η ανακαίνιση ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια και πλέον 

είναι έτοιμο για να σας υποδεχτεί. 

 


