
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

(ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΟΥΣ ΤΟΥ 15ου Πανελλήνιου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ της 
ΕΤ.ΑΓΡ.Ο.) 

 

1. HOTEL ABC (3*) - ιδανική τοποθεσία στο κέντρο της πόλης, δίπλα στη ΔΕΘ και σε 
κοντινή απόσταση το χώρο του συνεδρίου, 100 δωμάτια, Café-Bar, Restaurant.  
 
Δωμάτιο         Ειδική τιμή με πρωινό σε μπουφέ  
Μονόκλινο                    54 € 
Δίκλινο                           67 €  
* Οι τιμές είναι ανά διανυκτέρευση και ανά δωμάτιο  
** ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ 1,5 € / δωμάτιο/ διανυκτέρευση ΔΕΝ περιλαμβάνεται  
 
Επικοινωνία: info@hotelabc.gr ή fax 2310276542 αναγράφοντας ημερομηνίες 
άφιξης αναχώρησης, τύπο δωματίου και το συνέδριο 

 

2. Hotel Nikopolis Thessaloniki (5*) – Πολύ κοντά στο αεροδρόμιο και δίπλα στη 
στάση λεωφορείων του ΙΚΕΑ.  
 
Superior Garden & Pool View δωμάτια (32 τμ)   
Δωμάτιο         Ειδική τιμή με πρωινό 
Μονόκλινο                   100 € 
Δίκλινο                           110 €  
* Οι τιμές είναι ανά διανυκτέρευση και ανά δωμάτιο  
** ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ 4€ / δωμάτιο/ διανυκτέρευση ΔΕΝ περιλαμβάνεται  
 
Επικοινωνία: 2310 401056 Fax. 2310 401030 Μοb.  6947300330 sales4@hotel-
nikopolis.com www.hotel-nikopolis.com 
 
- Το ξενοδοχείο προσφέρει στους διαμένοντες δωρεάν ασύρματη σύνδεση στο 
διαδίκτυο στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους. 
- Οι διαμένοντες του Hotel Nikopolis Thessaloniki έχουν ελεύθερη πρόσβαση χωρίς 
χρέωση στις παρακάτω υπηρεσίες του Aqua Club Spa του ξενοδοχείου: πλήρες 
εξοπλισμένο γυμναστήριο, σάουνα, χαμάμ, τζακούζι,θερμαινόμενη πισίνα και την 
εκπληκτική εξωτερική πισίνα 1700 τμ. 
- Επιπλέον, το ξενοδοχείο διαθέτει εξωτερικό parking για τo οποίo η χρήση είναι 
δωρεάν και εσωτερικό parking με χρέωση 15 €/ημέρα. 
- Τρίκλινα δωμάτια δεν είναι διαθέσιμα. Η χρέωση για extra bed είναι 30€/ ημέρα 
για ενήλικες, και 15€ για παιδιά από έως 11 ετών. Το baby cot παρέχεται δωρεάν. 

 
  



3. City Hotel (4*) – μέλος του Ομίλου TOR Hotel Group και βραβευμένο από το Trip 

Advisor με Certificate of Excellence 2018. Το urban nature City Hotel με την 

μοναδική του θέση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το άψογο service του και την 

ξεχωριστή του διακόσμηση, αποτελεί μια άριστη επιλογή διαμονής. 

 
Δωμάτιο         Ειδική τιμή με πρωινό 
Δωμάτιο για μονόκλινη χρήση – εσωτερική θέα               75 € 
Δωμάτιο για δίκλινη χρήση – εσωτερική θέα                       75 € 
Δωμάτιο για μονόκλινη χρήση –θέα πόλη                             95 € 
Δωμάτιο για δίκλινη χρήση – θέα πόλη                                 95 € 
* Οι τιμές είναι ανά διανυκτέρευση και ανά δωμάτιο  
** ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ 3€ / δωμάτιο/ διανυκτέρευση ΔΕΝ περιλαμβάνεται  
 
Επικοινωνία: Ειρήνη Κουκέση/ Εύα Μαυρίδου / Ελένη Κωστόπουλου +30 2310 

021000 Fax. +30 2310 240715 reservations@cityhotel.gr  

 

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν 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. 

 

4. Grand Hotel Palace (4*) – μέλος του Ομίλου Luxry Hotels.  

Δωμάτιο         Ειδική τιμή με πρωινό 
Δωμάτιο Deluxe μονόκλινο              105 € 
Δωμάτιο Deluxe δίκλινο                        120 € 
* Οι τιμές είναι ανά διανυκτέρευση και ανά δωμάτιο  
** ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ 4€ / δωμάτιο/ διανυκτέρευση ΔΕΝ περιλαμβάνεται  
 
Επικοινωνία: +30 2310 549000, grand@luxuryhotels.gr  
 
Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν τις παρακάτω υπηρεσίες: 

-Αμερικάνικο μπουφέ πρωινό  

-Δωρεάν πρόσβαση στο Internet 1 Giga pds 

mailto:reservations@cityhotel.gr
mailto:grand@luxuryhotels.gr


-Internet Corner στο Lobby του ξενοδοχείου 

-Δωρεάν μετακίνηση από και προς το κέντρο της πόλης με το Shuttle bus του 

ξενοδοχείου 

-Εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, πλήρως εξοπλισμένος χώρος άθλησης και σάουνα 

-Υπαίθριο χώρο στάθμευσης 200 θέσεων, δωρεάν 

 

5. Lazart Hotel (4*) – μέλος του Ομίλου Zeus International.  

Δωμάτιο                                   Ειδική τιμή με πρωινό 
Superior μονόκλινο δωμάτιο              80 € 
Superior δίκλινο δωμάτιο                        90 € 
* Οι τιμές είναι ανά διανυκτέρευση και ανά δωμάτιο  
** ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ 4€ / δωμάτιο/ διανυκτέρευση ΔΕΝ περιλαμβάνεται  
 
Επικοινωνία: +30 2316 015000, banquet@lazarthotel.com  

www.lazarthotel.com   

www.zeusintl.com 
 

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν τις παρακάτω υπηρεσίες: 

• Πρωινό σε μπουφέ στο κεντρικό εστιατόριο του ξενοδοχείου   

• Wi- Fi internet access Χρήση του γυμναστηρίου  

• Parking  

• Espresso coffee machine και tea station 

 

 
    

http://www.lazarthotel.com/
http://www.zeusintl.com/

