
                            
 

 
 
 

18 Σεπτεµβρίου 2013-31 Ιανουαρίου 2014 
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 4Η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
 
Με αφορµή την 4η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, νιώθουµε ιδιαίτερη χαρά και τιµή που ξενοδοχεία της πόλης ανταποκρίθηκαν 
στο κάλεσµά µας, δίνοντας ειδικές τιµές για τους επισκέπτες της διοργάνωσης.  
Η επικοινωνία και οι κρατήσεις θα πρέπει να γίνεται απευθείας µε τα ξενοδοχεία, δηλώνοντας ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την Μπιενάλε, ώστε 
αν δίνονται οι ειδικές τιµές. Η προσφορά των δωµατίων υπόκειται στη σχετική διαθεσιµότητα, ενώ οι τιµές αφορούν στο διάστηµα 16 
Σεπτεµβρίου  2013 έως και 31 Ιανουαρίου 2014.  
Το ΚΜΣΤ δεν φέρει κάποια ευθύνη, παρά µόνο φιλοξενεί και προωθεί τις παρακάτω πληροφορίες. 
Σας ευχαριστούµε πολύ για το ενδιαφέρον σας στην 4η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης και θα χαρούµε να σας δούµε από κοντά! 
Με τις καλύτερές µας ευχές για τη διαµονή σας στην Θεσσαλονίκη. 
 
ΚΜΣΤ & Μπιενάλε Θεσσαλονίκης Σύγχρονης Τέχνης  
Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας 
pr@greekstatemuseum.com   
 

  
 



 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 
ΤΙΜΕΣ 

(διανυκτέρευση ανά 
δωµάτιο)  

ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Domotel Les 
Lazaristes 
***** 

 
∆ίκλινο δωµάτιο: 80 € 
Μονόκλινο δωµάτιο: 70€   
 

// Eλληνικό πρωινό 
“Kalimera breakfast” 
// Ελεύθερο WiFi Internet 
// ∆ωρεάν parking στο 
κλειστό parking του 
ξενοδοχείου 
// ∆ωρεάν θέση parking καθ’ 
όλη τη διάρκεια της διαµονής 
στο κέντρο της πόλης, στο 
parking του Νέου 
∆ηµαρχιακού Μεγάρου 
Θεσσαλονίκης 
// ∆ωρεάν χρήση της πισίνας 
του ξενοδοχείου µε 
ξαπλώστρα και πετσέτα 
// Έκπτωση 10% στο 
εστιατόριο του ξενοδοχείου 
Fred & Ginger 
 

Κολοκοτρώνη 16, Θεσσαλονίκη 
t: +30 2310 647400, f: +30 2310 647484 
e-mail: leslazaristes@domotel.gr 
MITE: 0933K015A0162001 
www.domotelleslazaristeshotelthessaloniki.com 
 

Makedonia Palace 
Hotel 
***** 
 

Μονόκλινο ∆ωµάτιο-Θέα 
στην πόλη: 85€ 
∆ίκλινο ∆ωµάτιο-Θέα στην 
πόλη: 95€ 
Μονόκλινο ∆ωµάτιο-Θέα 
στη θάλασσα: 105€ 
∆ίκλινο ∆ωµάτιο- Θέα στη 
θάλασσα: 115,00€                       
*∆ωρεάν αναβάθµιση σε 
δωµάτιο µε θέα στη 
θάλασσα, βάσει 
διαθεσιµότητας. 

// Πρωινό µπουφέ  
// Ελεύθερο WiFi Internet 
// Ελεύθερο parking σε 
εξωτερικό χώρο του 
ξενοδοχείου (µία θέση ανά 
δωµάτιο), µε τη σχετική 
διαθεσιµότητα.  

Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Θεσσαλονίκη 
t: 2310 897221/223, f: 2310 897211 
email: reservations@makedoniapalace.gr  
http://www.makedoniapalace.com  

 
 
 
 
 

The Met Hotel 
***** 

Superior room-µονόκλινο: 
100€  
Superior room-
δίκλινο:110€ 
 

// // Πρωινό µπουφέ στο 
εστιατόριο AVENUE 48 
// ∆ωρεάν χρήση θέσης 
στάθµευσης στο εσωτερικό 
parking του ξενοδοχείου 
// Ελεύθερο WiFi Internet 

26η Οκτωβρίου 48, Θεσσαλονίκη 
t: 2310 017 000, f: 2310 017 100 
e-mail: themethotel@chandris.gr 
www.themethotel.gr 



// ∆ωρεάν χρήση του M’ SPA 
και του γυµναστηρίου, 
δωρεάν µεταφορά από / 
προς το κέντρο της πόλης σε 
καθηµερινή βάση µε το 
shuttle bus του ξενοδοχείου 
 

Excelsior Hotel 
***** 

Excelsior Classic 
µονόκλινο δωµάτιο: 100€ 
Excelsior Classic δίκλινο: 
120€ 
Excelsior Deluxe 
µονόκλινο δωµάτιο: 120€ 
Excelsior Deluxe δίκλινο 
δωµάτιο: 140€  

// Ελεύθερο WiFi Internet 
// Πρωινό µπουφέ στο Roof 
Garden του 5ου ορόφου 
// ∆ωρεάν Χρήση του 
γυµναστηρίου και του 
Central Spa του City Hotel 
// 15% έκπτωση σε όλες τις 
θεραπείες του Central Spa 
του City Hotel , καθώς και 
στα προϊόντα Apivita  
// 10% έκπτωση στο κεντρικό 
εστιατόριο “Bistro”  
-σε όλους τους πελάτες µας 
προσφέρεται ειδική έκπτωση 
σε διάφορα καταστήµατα του 
κέντρου και ειδικές τιµές σε 
κοντινά συνεργαζόµενα 
parking  
 

Κοµνηνών 10 & Μητροπόλεως 23, 
Θεσσαλονίκη 
t: 2310 021002 f: 2310 240715 
e-mail: reservations@macedonianhotels.gr 
www.excelsiorhotel.gr 

Holiday Inn 
Thessaloniki 
***** 

Μονόκλινο:70€ 
∆ίκλινο: 80€  

// ∆ωρεάν high speed 
internet access  
// Πρωινό µπουφέ  
 

Μοναστηρίου 8, Θεσσαλονίκη  
t: 2310 563100, f: 2310563101 
e-mail: reservations@hithessaloniki.gr 
www.hithessaloniki.gr 
 

Mediterranean Palace 
Hotel 
***** 

Μονόκλινο:80€ 
∆ίκλινο: 95€  

Επιπλέον χρέωση για 

δωµάτια “sea view”: 15€

 

// Ελεύθερο WiFi Internet 
// Πρωινό µπουφέ  
// ∆ωρεάν Χρήση του 
wellness center και της 
πισίνας. 
//  Υπόγειος φυλασσόµενος 
σταθµός αυτοκίνητων: € 
11,00 την ηµέρα ανά 
αυτοκίνητο. 
 

Σαλαµίνος 3, Θεσσαλονίκη 
t: 30 2310 529011 / 2310 524796  
f: 2310 552622 
e-mail: sales@mediterranean-palace.gr 
www.mediterranean-palace.gr   
 



Capsis Hotel 
Thessaloniki 
**** 

∆ωµάτιο από 1 ως και 2 
διανυκτερεύσεις  
Μονόκλινο – ∆ίκλινο: 70 €  
Τρίκλινο: 80€                                                 
Executive: 100€ 
 
∆ωµάτιο από 3 
διανυκτερεύσεις 
και άνω                                                      
Μονόκλινο: 60€                                      
∆ίκλινο: 65€                               
Τρίκλινο: 75€                                                   
Executive: 90€           

// Ελεύθερο WiFi Internet 
// Stay late 10€ - check out 
20:00 
// Πρωινό µπουφέ  
// Γυµναστήριο 
// Parking κλειστό, υπόγειο, 
µε ηµερήσια χρέωση 8€ 
// Είσοδος στο Roof Garden 
του Capsis Hotel 
Thessaloniki  
// Business Office πλήρως 
εξοπλισµένο. 
 

Μοναστηρίου 18, Θεσσαλονίκη 
t: 2310 596800 
Toll-free phone: 800 11 521321 
f: 2310 510555 
e-mail: reservations@capsishotel.gr 
www.capsishotels.gr 
 

City Hotel 
**** 

Μονόκλινο δωµάτιο – 
εσωτερική θέα: 75€  
∆ίκλινο δωµάτιο – 
εσωτερική θέα: 85€ 
 
Επιπλέον χρέωση για 
∆ωµάτια µε θέα πόλη: 10€ 
/ δωµάτιο / διανυκτέρευση 

// Πρωινό µπουφέ  
// Ελεύθερο WiFi Internet 
// Coffee station για 
παρασκευή καφέ ή τσάι 
// ∆ωρεάν 2 µπουκαλάκια 
νερό στο mini bar 
// ∆ωρεάν Χρήση του 
γυµναστηρίου και του 
Central Spa 
// 15% έκπτωση σε όλες τις 
θεραπείες του Central Spa, 
καθώς και στα προϊόντα 
Apivita 
// 10% έκπτωση στο κεντρικό 
εστιατόριο “Bistro” του 
Excelsior Hotel 
-σε όλους τους πελάτες µας 
προσφέρεται ειδική έκπτωση 
σε κοντινά συνεργαζόµενα 
καταστήµατα και ειδικές τιµές 
σε κοντινά συνεργαζόµενα 
parking  
 

Κοµνηνών 11, Θεσσαλονίκη 
t: 2310 021002 
f: 2310 240715 
Email: reservations@macedonianhotels.gr 
 www.cityhotel.gr 

Hotel Luxembourg 
*** 
 

Μονόκλινο δωµάτιο:52€  
∆ίκλινο δωµάτιο: 64€ 
Τρίκλινο δωµάτιο: 76€ 
Junior Suite 84€ 

// Πρωινό µπουφέ  
// Ελεύθερο WiFi Internet 
 

Κοµνηνών 9, Θεσσαλονίκη 
t: 2310 252600 f: 2310 252605  
e-mail: info@hotelluxembourg.gr 
www.hotelluxembourg.gr 
 



Vergina Hotel 
*** 

Μονόκλινο δωµάτιο: 33€  
∆ίκλινο δωµάτιο: 40€ 
Τρίκλινο δωµάτιο: 50€ 
 

// Πρωινό µπουφέ  
// Ελεύθερο WiFi Internet 
// Παιδιά 0-2 ετών χωρίς 
χρέωση 
// Το ξενοδοχείο διαθέτει 
υπόγειο ελεγχόµενο parking 
µε χρέωση 6,00 € ανά 
ηµέρα, ανά αυτοκίνητο  

Μοναστηρίου 19, 54627, Θεσσαλονίκη 
t: 2310 516021 
f: 2310 529308 
e-mail: info@vergina-hotel.gr 
www.vergina-hotel.gr 

 
 

 


