"LUXURY FOR LESS"
ΚΟΜΟΤΙΝΙ

WELCOME to
Komotini

In the central restaurant where a wide variety of tastes & flavours are available a
breakfast buffet, lunch & evening meals are served. Select among Mediterranean
dishes & from our wine selection.
The a la carte service in the restaurant, the bar & café & room service will satisfy
all your wishes. You may also relax in the TV room or by the fireplace in our cozy
living room.
CONFERENCE HALLS. συνεδριακεσ αιθουσεσ
Feel like home…away from home at “Anatolia Hotels Komotini” & enjoy a
discreet luxury in the city center of Komotini. The “Anatolia Hotels Komotini”
has 50 luxury rooms, 2 Junior Suites & 1 Executive Suite designed for people
with special needs.

Νιώστε στο σπίτι σας…μακριά από αυτό, στο “Anatolia Hotels Komotini” &
απολαύστε τη λιτή πολυτέλεια στο κέντρο της Κομοτηνής. Στο “Anatolia Hotels
Komotini” υπάρχουν 50 πολυτελή δωμάτια, 2 Junior Suite & 1 Executive Suite
με πρόβλεψη για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Having been recently renovated, all the rooms share a sense of style, tying
both wood with carpeted flooring & earth colors with elegant bathrooms into
a simple & modern luxury combination. Soundproofed, well positioned & fully
equipped they provide all the essential amenities for an environment created to
offer high standards of hospitality during your stay.

Στο πρόσφατως ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας, όλα τα δωμάτια μοιράζονται
την κομψή αισθητική που συνθέτουν τα ξύλινα δάπεδα, τα γήινα χρώματα
& τα μοντέρνα μπάνια, σε ένα λιτό & συγχρόνως πολυτελή σχεδιασμό.
Ηχομονωμένα, άριστα χωροθετημένα & πλήρως εξοπλισμένα, προσφέρουν
όλες τις απαραίτητες ανέσεις σε ένα περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί για να
προσφέρει υψηλών προδιαγραφών φιλοξενία & διαμονή.

At the hotel, 2 fully equipped rooms are available for organizing conferences &
seminars, private gatherings & other events. The experience of the hotel staff in
professional & social arrangements guarantees success to all types of events.
Στο ξενοδοχείο υπάρχουν 2 αίθουσες ειδικά διαμορφωμένες για να
φιλοξενήσουν κάθε είδους event, διοργανώσεις συνεδρίων, σεμιναρίων, prive
συναθροίσεων, παρέχοντας πλήρη οπτικοακουστικό εξοπλισμό. Η εμπειρία των
στελεχών του ξενοδοχείου σε επαγγελματικά & κοινωνικά event αποτελεί
εγγύηση για την απόλυτη επιτυχία κάθε είδους εκδήλωσης.

Στο κεντρικό εστιατόριο, εκεί όπου η πανδαισία των γεύσεων αναμιγνύεται με την
πανδαισία των αρωμάτων, σερβίρετε ο πρωινός μπουφές, το μεσημεριανό & το
βραδινό. Επιλέξτε ανάμεσα από τα Μεσογειακά μας πιάτα και από την συλλογή
των κρασιών μας.
Το a la carte εστιατόριο, το bar & café & το room service πληρούν όλες τις
γαστρονομικές σας επιθυμίες. Μπορείτε επίσης να χαλαρώσετε στο TV room ή να
απολαύσετε την ζεστασιά δίπλα στο τζάκι μας.
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Komotini

ANATOLIA HOTELS KOMOTINI
53 Aghialou str. 691 33 Greece
T. +30 25310 362 42 F. +30 25310 231 70
E. komotini@anatoliahotels.gr
www.anatoliahotels.gr

For your bookings - reservations:
T: +30 2310 522 422
E: reservations@anatoliahotels.gr

ROOM SERVICES. yΠΗρεΣιεΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

HOTEL FACILITIES. ΠΑΡΟΧΕΣ ξενοδοχειου

• Free High Speed Internet Access. Δωρεάν Υψηλής Ταχύτητας Πρόσβαση
στο Διαδίκτυο
• Autonomous Air-Conditioning. Αυτόνομος Κλιματισμός
• LCD Satellite TV. LCD Δορυφορική Τηλεόραση
• Mini Bar
• Safe Box. Χρηματοκιβώτιο
• Wake up Call. Υπηρεσία Αφύπνισης
• Hair- Dryer. Στεγνωτήρας Μαλλιών
• Laundry & Dry Cleaning Services. Πλυντήριο & Στεγνοκαθαριστήριο
• Branded Cosmetics. Επώνυμα Προϊόντα Περιποίησης
• Connected Rooms, suitable for families. Δωμάτια με εσωτερική πόρτα,
κατάλληλα για οικογένειες
• Suitable rooms for guests with special needs. Δωμάτια κατάλληλα
εξοπλισμένα για άτομα με ειδικές ανάγκες

• Bar & Restaurant
• 2 Conference Halls. 2 Αίθουσες Συνεδρίων & Δεξιώσεων
• Parking. Χώρος Στάθμευσης
• Free Wireless High-Speed Access. Δωρεάν Ασύρματη Σύνδεση Internet
Υψηλής Ταχύτητας
• Non Smoking Rooms. Δωμάτια για μη καπνιστές
• Internet Station
• Luggage Storage. Υπηρεσίες Φύλαξης
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