"LUXURY FOR LESS"
Thessaloniki

WELCOME to
Thessaloniki

Οn the ground floor of the hotel, you will find the exciting “Aqua” restaurant
combining Mediterranean tastes & light menus, as well as a wide selection of wines.
Tempt your taste buds with our Chef’s gourmet gastronomy made especially for
you!
Στο ισόγειο του ξενοδοχείου, μπορείτε να βρείτε το συναρπαστικό εστιατόριο
“Aqua” με Mεσογειακές γεύσεις & ελαφριά γεύματα, καθώς και μεγάλη ποικιλία
κρασιών. Γαργαλίστε τον ουρανίσκο σας με την gourmet κουζίνα που έχει
ετοιμάσει ο Σεφ μας ειδικά για εσάς!
CONFERENCE HALLS. συνεδριακεσ αιθουσεσ

In a modern & stylish building situated within walking distance from the city
center, “Anatolia Hotels Thessaloniki” offers a cordial & elegant ambience
which welcomes the most discerning clientele.
This elegant property is ideal for both short or extended stays, business or
leisure to the historical city of Thessaloniki.

Σε ένα λιτό & μοντέρνο κτίριο που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με τα πόδια
από το κέντρο της πόλης το “Anatolia Hotels Thessaloniki” προσφέρει μια κομψή
& πολυτελή ατμόσφαιρα που ικανοποιεί ακόμη & τον πιο απαιτητικό επισκέπτη.
Το ξενοδοχείο είναι ιδανικό για σύντομη ή μακράς διάρκειας διαμονή καθώς και
για επαγγελματικούς λόγους ή αναψυχή στην ιστορική πόλη της Θεσσαλονίκης.

“Anatolia Hotels Thessaloniki” has 69 spacious & modern rooms & suites:
60 Deluxe Rooms, 7 Junior Suites & 2 Grand Suites.

Το “Anatolia Hotels Thessaloniki” διαθέτει 69 ευρύχωρα & μοντέρνα δωμάτια &
σουίτες: 60 Deluxe Rooms, 7 Junior Suites & 2 Grand Suites.

The hotel has 4 conference rooms - banquet facilities & one meeting room. All
halls are well appointed, soundproofed, with individual lighting in each room &
the most modern audiovisual equipment, upon request.
Το ξενοδοχείο διαθέτει 4 αίθουσες συνεδρίων & δεξιώσεων καθώς και μια
αίθουσα συσκέψεων. Όλοι οι χώροι είναι άρτια εξοπλισμένοι. Διαθέτουν
ηχομόνωση, ανεξάρτητο φωτισμό & τελευταίας τεχνολογίας οπτικοακουστικό
εξοπλισμό, κατόπιν ζήτησης.

If you are in the mood to “Take it Easy”, you will love our “Living Room”. Enjoy a
cup of coffee or a glass of wine, accompanied by the sounds of lounge music or
read through a unique collections of books from our library. You may also choose
to play one of the board games on offer or simply browse the internet.
Αν είστε στη διάθεση για “Take it Easy”, θα αγαπήσετε το “Living Room” μας.
Απολαύστε τον καφέ σας ή ένα ποτήρι κρασί, υπό τους ήχους της lounge
μουσικής & ξεφυλλίστε ένα βιβλίο από την μοναδική συλλογή της βιβλιοθήκης
μας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι ή να σερφάρετε
δωρεάν στο διαδίκτυο σε έναν από τους υπολογιστές μας.
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Relax & revitalize at “All Senses Fitness & Health Club” & enjoy facilities &
services such as sauna, steam bath, personal massages, facial treatments & a gym
which provide complete relaxation & well-being of body & mind.

Our spectacular roof top “Secret Terrace” is an oasis of relaxation & leisure.
Leave the daily routine behind & enjoy a coffee, drinks or even light gourmet
food with your friends!

Χαλαρώστε & αναζωογονηθείτε στο “All Senses Fitness & Health Club”.
Aπολαύστε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις & υπηρεσίες του σπα μας, όπως
σάουνα, χαμάμ, μασάζ, περιποιήσεις προσώπου & γυμναστήριο & βιώστε μια
μοναδική εμπειρία ηρεμίας & φρεσκάρετε σώμα & πνεύμα.

Η εντυπωσιακή ταράτσα “Secret Terrace”, στον τελευταίο όροφο, αποτελεί μια
όαση χαλάρωσης & διασκέδασης. Αφήστε τη ρουτίνα της καθημερινότητας &
απολαύστε τον καφέ, το ποτό σας ή και ένα ελαφρύ gourmet φαγητό με τους
φίλους σας !

ROOM SERVICES - HOTEL FACILITIES. yΠΗρεΣιεΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ - ΠΑΡΟΧΕΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
• Free Wireless Internet Connection. Δωρεάν Ασύρματη Σύνδεση στο Διαδίκτυο
• Autonomous Air-Conditioning. Αυτόνομος Κλιματισμός
• LCD Satellite TV. LCD Δορυφορική Τηλεόραση
• Mini Bar
• Room Service. Υπηρεσία Δωματίου

ANATOLIA HOTELS THESSALONIKI
13 Lagada str. 546 29 Greece
T. +30 2310 522 422 F. +30 2310 512 892
E. thessaloniki@anatoliahotels.gr
www.anatoliahotels.gr

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

• Safe Box. Χρηματοκιβώτιο
• 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
• Non Smoking Rooms. Δωμάτια μη καπνιστών
• Parking. Χώρος Στάθμευσης

Thessaloniki

Find, Like, Share
www.anatoliahotels.gr

