
MACEDONIAN HOTELS SA
Κομνηνών 11
Τ.Κ. 546 24, Θεσσαλονίκη
τηλ. ++30 2310 021000
fax. ++30 2310 240715
e-mail: reservations@macedonianhotels.gr
web: www.macedonianhotels.gr

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας προς τον Όμιλο Μακεδονικών Ξενοδοχείων.
Σε συνέχεια του e-mail σας, ευχαρίστως σάς αποστέλλουμε τις παρακάτω ειδικές τιμές που
θα ισχύουν για κρατήσεις του Συνδέσμου Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης
Προσωπικού Αεροπορικών Επιχειρήσεων, μέχρι τέλος του 2012:
CITY HOTEL & CENTRAL SPA RATES 2012 (συμπεριλαμβάνεται πρωινό
buffet)

NORMAL FILOXENIA ΔΕΘ
01/01-31/12/12 23-25/11/12 08-16/09/12
(all year excuded
fairs)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Single (city view) 93 € 120 € 255 €
Single (standard) 78 € 110 € 235 €
Double (city view) 103 € 140 € 265 €
Double (standard) 88 € 130 € 245 €
Triple 110 € 150 € 280 €
J.Suite (one pax) 108 € 140 € 265 €
J.Suite (two pax) 118 € 155 € 290 €
Family Room (2 children
10)

120 € 155 € 290 €

THE EXCELSIOR HOTEL 2012 (including breakfast buffet)

NORMAL FILOXENIA 2012 ΔΕΘ 2012
01/01-31/12/12

23-25/11/12
08-
16/09/12(all year excuded

fairs)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Excelsior Classic for Single € 100 € 140 € 275
Excelsior Classic Double € 110 € 160 € 290
Excelsior Deluxe for Single € 120 € 180 € 325
Excelsior Deluxe Double € 130 € 215 € 345
Junior Suite (Sgl) € 160 € 240 € 395
Junior Suite € 170 € 250 € 405
Excelsior Suites € 290 € 370 € 630
* Οι τιμές περιλαμβάνουν το πρωινό και όλους τους φόρους.

* Σάς ενημερώνουμε επίσης ότι υπάρχουν συνεργαζόμενα ιδιωτικά parking κοντά στο
ξενοδοχείο, όπου μπορούμε να κάνουμε κράτηση θέσεων. Συγκεκριμένα στο parking "24
HOURS" (οδός Δημοσθένους) το κόστος είναι στα 20 ευρώ/ημέρα και κατ' εξαίρεση
Κυριακή-Πέμπη από τις 21:00 μέχρι τις 09:00 της επομένης είναι 12 ευρώ. Επίσης, στο



parking "KINISSI PLATEIA" (οδός Βασιλέως Ηρακλείου) το κόστος είναι 13 ευρώ/ημέρα. Η
πληρωμή γίνεται επιτόπου από τους πελάτες . Ενημερώστε μας σε περίπτωση που
θέλετε να γίνει κράτηση θέσεων.

EXCELSIOR HOTEL *****

Μέλος των Small Luxury Hotels of the World, Το Excelsior Hotel, το τρίτο ξενοδοχείο του
Ομίλου Μακεδονικών ξενοδοχείων, βρίσκεται στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με την
ιδανική του θέση ακριβώς δίπλα στην πλατεία Αριστοτέλους, την κεντρική πλατεία της πόλης
και μόλις 5 λεπτά από τα πολυτελή καταστήματα της οδού Μητροπόλεως και Τσιμισκή, το
ξενοδοχείο προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους επαγγελματίες καθώς και τους
τουρίστες αναψυχής

Οι εργασίες αναπαλαίωσης των δωματίων καθώς και των κοινόχρηστων χώρων έχουν γίνει
με ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε να διατηρηθεί η μοναδικότητα της αρχιτεκτονικής του
ιστορικού κτιρίου και να συνδυαστεί με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις. Δημιουργήθηκαν
έτσι 34 δωμάτια με κύριο χαρακτηριστικό τη μοντέρνα και κομψή απλότητα. Σε όλους τους
πελάτες οι οποίοι διαμένουν στο Ξενοδοχείο, προσφέρεται ειδική αποκλειστική
έκπτωση 10% σε 3 μπουτίκ της πόλης: Καλογήρου, Tod’s & Dolce & Gabbana, καθώς
και 15% έκπτωση στις αγορές τους από το πολυκατάστημα Notos Galleries.

Η συνεδριακή αίθουσα «Ισμήνη» εξοπλισμένη με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας,
φιλοξενεί μέχρι 100 άτομα.

Το κεντρικό εστιατόριο «The Bistro», αποτελεί την καλύτερη επιλογή για επαγγελματικές
συναντήσεις και ανοίγει τις πόρτες του στους περαστικούς, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το
βράδυ.

Βυθιστείτε στην απόλαυση των αισθήσεων απολαμβάνοντας θεραπείες προσώπου και
σώματος από έμπειρες θεραπεύτριες, στο δωμάτιό σας, στην αίθουσα massage ή στο
Central Spa by Apivita, που βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Σε όλους τους πελάτες που
διαμένουν στο Ξενοδοχείο, προσφέρεται δωρεάν χρήση του γυμναστηρίου και του
χαμάμ και έκπτωση 10% στις θεραπείες προσώπου και σώματος.

CITY HOTEL & CENTRAL SPA ****

Tο ξενοδοχείο City Hotel & Central Spa, του Ομίλου Μακεδονικών ξενοδοχείων, αποτελεί
ορόσημο για την Θεσσαλονίκη. 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. Σε όλους τους πελάτες που θα
διαμείνουν 2 νύχτες στο Ξενοδοχείο, προσφέρεται ειδική έκπτωση 15% στο
πολυκατάστημα FENA σε αγορές γνωστών προϊόντων. Επίσης, όλοι οι πελάτες μας
έχουν 15% έκπτωση στις αγορές τους από το πολυκατάστημα Notos Galleries.

Η συνεδριακή αίθουσα «Europe», άρτια εξοπλισμένη, φιλοξενεί μικρά συνέδρια έως 80
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.

Το Central Spa by Apivita διαθέτει αίθουσες γυμναστηρίου, χαμάμ, solarium, relax room,
manicure - pedicure reception, αλλά και δύο δωμάτια για θεραπείες προσώπου και σώματος.
Σε όλους τους πελάτες που διαμένουν στο Ξενοδοχείο, προσφέρεται δωρεάν χρήση



του γυμναστηρίου και του χαμάμ και έκπτωση 10% στις θεραπείες προσώπου και
σώματος.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε
πληροφορία και διευκρίνιση.


