Alexandria hotel
TRADITIONAL HOTEL
IN THE CITY CENTER

Standard and Luxury Rooms Available.
Οικονομικά και πολυτελή δωμάτια επίσης διαθέσιμα.

Ένας “δεσμός - θεσμός φιλοξενίας 40 χρόνων”
στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης στην
ιδιαίτερα γνωστή Εγνατία οδό.
Για περισσότερο από 40 χρόνια οι υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες που παρέχουμε
με τις συνεχείς ανακαινίσεις, σας
επιφυλάσσουν μια θερμή υποδοχή και σας
υπόσχονται άνετη και ασφαλή διαμονή.
Οι επισκέπτες μας τιμούν με την
προτίμησή τους, γι’αυτό κι εμείς τους το
ανταποδίδουμε με το να είμαστε έτοιμοι να
τους εξυπηρετήσουμε σε ό,τι χρειαστούν με
προθυμότητα και φιλικότητα.
Ευχαρίστουμε
που
προτιμάτε
μία
οικογενειακή επιχείρηση ιδανική για την
εξόρμησή σας στο κέντρο της πόλης.

A “bond - institution of hospitality for 40 years”
in the historic center of Thessaloniki on the
well-known Egnatia Street.
For more than 40 years, the high quality services we provide with continuous renovations,
provide you with a warm welcome and promise you a comfortable and safe stay.

Placed in the central avenue of
Thessaloniki, with a bus station at 15
meters, and less than ten minutes of a
leisurely walk to Aristotelous square.

We aim to give you a warm greeting. We
are a family and we wish to treat you as
such!
Feel free to ask us any questions about
the attractions, the local delicacies, and
the night life of the prettiest city in Greece.
In less than five minutes from our hotel, you
will find Ladadika, the oldest restaurant
district in Thessaloniki, filled with historical
buildings and quaint taverns.
Also 2 streets next to us you can find
Valaoritou Street, the most famous
nightlife spot in the city.
Banks at 50 meters and parking no further
than 100 meters.
Families are one of the most esteemed
guests of our city, filling the atmosphere
with laughter and merry mood. Children
under the age of 6 are welcome free of
charge.

AMENITIES
Wi-Fi

Parking
Luggage Storage
Αποθήκευση αποσκευών
Fully Equiped Rooms
Πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια
Affordable prices
Οικονομικές τιμές
Easy access to city center
Εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της πόλης

To ξενοδοχείο μας βρίσκεται στον κεντρικό τερο
δρόμο της Θεσσαλονίκης, με στάση λεωφορείου
στα 15 μέτρα, και λιγότερο από δέκα λεπτά
χαλαρής βόλτας απο την πλατεία Αριστοτέλους.
Στόχος μας είναι να σας χαρίσουμε ένα θερμό
καλωσόρισμα. Είμαστε μια οικογένεια και
θέλουμε να σας αντιμετωπίσουμε έτσι!
Μη διστάσετε να μας κάνετε ερωτήσεις σχετικά
με τα αξιοθέατα, τις τοπικές λιχουδιές και τη
νυχτερινή ζωή της ομορφότερης πόλης στην
Ελλάδα.
Σε λιγότερο από πέντε λεπτά από το ξενοδοχείο
μας, θα βρείτε τα Λαδάδικα, την παλαιότερη
περιοχή εστιατορίων στη Θεσσαλονίκη, γεμάτη
με ιστορικά κτίρια και γραφικές ταβέρνες.
Επίσης, σε απόσταση δύο δρόμων μπορείτε να
βρείτε την οδό Βαλαωρίτου, το πιο διάσημο
σημείο νυχτερινής ζωής στην πόλη.
Θα εντοπίσετε τράπεζες σε απόσταση 50 μέτρων
και σημεία στάθμευσης σε όχι περισσότερο από
100 μέτρα.
Οι οικογένειες είναι ένας από τους πιο σεβαστούς
επισκέπτες της πόλης μας, γεμίζοντας την
ατμόσφαιρα με γέλιο και χαρούμενη διάθεση.
Τα παιδιά κάτω των 6 ετών είναι ευπρόσδεκτα
χωρις επιπλεόν χρεώση.

P: +30 2310 536185
F: +30 2310 536154
18 Egnatia str.
54626, Thessaloniki, Greece

salalexa@otenet.gr

www.alexandriahotel.gr

