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Παξαθάησ ζα βξείηε ηηο εηδηθέο εηαηξηθέο ηηκέο πνπ ζα ηζρύνπλ γηα θξαηήζεηο ηεο εηαηξίαο ζαο, από ηώξα έσο ηηο 

31/12/2013: 

 
Tν πιήξσο αλαθαηληζκέλν μελνδνρείν City Hotel & Central Spa, απνηειεί νξόζεκν γηα ηελ Θεζζαινλίθε. Η 

θπζηθή ηνπ ζέζε ζηελ θαξδηά ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ ηεο πόιεο ην έρνπλ θαζηεξώζεη σο θπξίαξρε επηινγή γηα 

ηνπο επαγγεικαηίεο & ηνπξίζηεο αλαςπρήο θαζώο ηα 125 αλαθαηληζκέλα δσκάηηα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο κίαο 

άλεηεο δηακνλήο.                     

 

 

ΣΤΠΟ ΔΩΜΑΣΙΟΤ ΣΙΜΕ ΔΩΜΑΣΙΩΝ 

Μονόκλινη σπήζη -  inner view € 70,00 / δσκάηην / δηαλπθηέξεπζε 

Μονόκλινη σπήζη – city view € 80,00 / δσκάηην / δηαλπθηέξεπζε 

Δίκλινη σπήζη – inner view € 80,00 / δσκάηην / δηαλπθηέξεπζε 

Δίκλινη σπήζη – city view € 90,00 / δσκάηην / δηαλπθηέξεπζε 

Junior Suite  € 115,00 / δσκάηην / δηαλπθηέξεπζε 

 

Οη παξαπάλσ ηηκέο πεξηιακβάλνπλ όινπο ηνπο θόξνπο, θαη ηηο παξαθάησ δωπεάν ςπηπεζίερ : 

 

 Ακεξηθάληθν κπνπθέ πξσηλό ζην αλαθαηληζκέλν εζηηαηόξην 

 WIFI internet ζε όια ηα δσκάηηα θαη ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο 

 Coffee station γηα παξαζθεπή θαθέ ή ηζάη 

 2 μποςκαλάκια λεξό ζην mini bar 

 Χξήζε ηνπ γπκλαζηεξίνπ θαη ηνπ Central Spa by Apivita – 10% έθπησζε ζε όιεο ηηο ζεξαπείεο 

 10% έθπησζε ζην θεληξηθό εζηηαηόξην “Bistro” ηνπ Excelsior Hotel 

 

 Σε όινπο ηνπο πειάηεο πνπ δηακέλνπλ ζην Ξελνδνρείν, πξνζθέξεηαη εηδηθή έθπησζε 15% ζην 

πνιπθαηάζηεκα FENA θαη ζην Notos Galleries. 

 Εηδηθέο ηηκέο ζε θνληηλά ζπλεξγαδόκελα parking γηα ηνπο πειάηεο πνπ δηακέλνπλ ζην μελνδνρείν. 

 

 

Οη παξαπάλσ ηηκέο δελ ηζρύνπλ γηα ηελ πεξίνδν ηεο ΔΕΘ 2013 
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Μέινο ησλ Small Luxury Hotels of the World, Τν Excelsior Hotel, ην ηξίην μελνδνρείν ηνπ Ομίλος 

Μακεδονικών ξενοδοσείων, βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο Θεζζαινλίθεο. Με ηελ ηδαληθή ηνπ ζέζε αθξηβώο δίπια 

ζηελ πιαηεία Αξηζηνηέινπο, ηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο πόιεο θαη κόιηο 5 ιεπηά από ηα πνιπηειή θαηαζηήκαηα ηεο 

νδνύ Μεηξνπόιεσο θαη Τζηκηζθή, ην μελνδνρείν πξνζθέξεη ππεξεζίεο πςεινύ επηπέδνπ ζηνπο επαγγεικαηίεο 

θαζώο θαη ηνπο ηνπξίζηεο αλαςπρήο.    

 

 

ROOM TYPES ROOM RATES 

Excelsior Classic γηα κνλόθιηλε ρξήζε 
€ 100,00 / δσκάηην / δηαλπθηέξεπζε 

Excelsior Classic γηα δίθιηλε ρξήζε 
€ 110,00 / δσκάηην / δηαλπθηέξεπζε 

Excelsior Deluxe γηα κνλόθιηλε ρξήζε 
€ 120,00 / δσκάηην / δηαλπθηέξεπζε 

Excelsior Deluxe γηα δίθιηλε ρξήζε 
€ 130,00 / δσκάηην / δηαλπθηέξεπζε 

Junior Suite  
€ 170,00 / δσκάηην / δηαλπθηέξεπζε 

Excelsior Suites 
€ 250,00 / δσκάηην / δηαλπθηέξεπζε 

 

Οη παξαπάλσ ηηκέο πεξηιακβάλνπλ όινπο ηνπο θόξνπο θαη ηηο παξαθάησ δωπεάν ςπηπεζίερ : 

 

 Ακεξηθάληθν κπνπθέ πξσηλό ζην Roof Garden ηνπ 5
νπ

 νξόθνπ  

 WIFI internet ζε όια ηα δσκάηηα θαη ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο 

 Nespresso coffee station (ρξέσζε πξνο € 2,00 αλά θαθέ) 

 Χξήζε ηνπ γπκλαζηεξίνπ θαη ηνπ Central Spa by Apivita (ζην μελνδνρείν City)  – 10% έθπησζε ζε όιεο ηηο 

ζεξαπείεο  

 

 Σε όινπο ηνπο πειάηεο νη νπνίνη δηακέλνπλ ζην Excelsior hotel, πξνζθέξεηαη εηδηθή απνθιεηζηηθή έθπησζε 

10% ζε 3 κπνπηίθ ηεο πόιεο: Καινγήξνπ, Tod’s & Dolce & Gabbana θαζώο θαη έθπησζε 15% ζηα Notos 

Galleries.  

 Εηδηθέο ηηκέο ζε θνληηλά ζπλεξγαδόκελα parking γηα ηνπο πειάηεο πνπ δηακέλνπλ ζην μελνδνρείν. 

 

Οη παξαπάλσ ηηκέο δελ ηζρύνπλ γηα ηελ πεξίνδν ηεο ΔΕΘ 2013 

 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ: 

 Oη θηινμελνύκελνη ζαο κπνξνύλ λα εμνθινύλ ηνπο ινγαξηαζκνύο ηνπο πξνο ην μελνδνρείν θαηά ηελ 

αλαρώξεζή ηνπο θαη κε ηελ ρξήζε πηζησηηθήο θάξηαο. 

 

Επραξηζηνύκε θαη πάιη γηα ην ελδηαθέξνλ ζαο πξνο ηα μελνδνρεία ηνπ νκίινπ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ. 
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