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Μερικά μόλις λεπτά 
από την πλατεία 
Αριστοτέλους, μερικά 
μόλις μέτρα από την 
Τσιμισκή και την παραλία 
της Θεσσαλονίκης. 
Κατηφορίζοντας την οδό 
Κομνηνών, έναν πολύ 
γνώριμο δρόμο στην 
καρδιά του κέντρου, 
ξαφνικά όλα γίνονται 
«πράσινα», και μία eco 
αύρα φαίνεται να φυσάει 
γύρω από το ανανεωμένο, 
πλήρως ανακαινισμένο 
City Hotel. 

Just a few minutes from Aristoteles square,
a few meters from the shopping center and the
city promenade. Walking down Komninon street,
a very familiar street in the lively city center,
suddenly everything turns ‘green’ and a fresh new 
aura surrounds the fully renovated City Hotel.
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Το γυμναστήριο με εξοπλισμό Νautilus 
τελευταίας τεχνολογίας προσφέρεται αποκλειστικά 

για τους πελάτες του City. 

Για όσους προτιμούν ποδηλασία ή jogging 
στην παλιά Παραλία, παρέχονται χάρτες με πολλές 

επιλογές διαφορετικών διαδρομών.

Α fully equipped Nautilus Gym is available for exclusive 
use by City Ηotel guests for rejuvenating workouts. 

Guests who prefer jogging or cycling along the Old 
Promenade will be provided with special maps with 

various routes by our concierge service.

Στα 125 δωμάτια και σουίτες, το κάθε ένα με το δικό του 
ιδιαίτερο ύφος, κυριαρχεί η αστική φύση σε συνδυασμό με 
ανέσεις και παροχές τελευταίας τεχνολογίας, δωρέαν Wi-Fi 
υψηλής ταχύτητας σε όλο το ξενοδοχείο και room service
που λειτουργεί από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.

In all 125 rooms and suites, each one individually designed, 
urban nature is combined with cutting edge technology, free 
high speed Wi-Fi throughout the hotel and room service 
available from early in the morning until late at night.

Το πλήρως εξοπλισμένο συνεδριακό κέντρο μπορεί να φιλοξενήσει
μέχρι 80 άτομα και είναι ιδανικός χώρος για συνεδριάσεις,

εταιρικές παρουσιάσεις και επαγγελματικές συναντήσεις. Με εκτεταμένο 
concierge service για διοργάνωση εκδρομών και ξεναγήσεων και ειδικά 

προνόμια αποκλειστικά για τους πελάτες του City Hotel, όπως ειδικές εκπτώσεις 
σε καταστήματα, parkings και προτάσεις για διασκέδαση, έχετε όλες τις 

προϋποθέσεις για να γνωρίσετε τη Θεσσαλονίκη στα καλύτερά της!

The conference center, with capacity of up to 80 people is the ideal place to host 
any event, conference, incentive or meeting. Αn extensive concierge service for 

organized city tours and excursions, plus exclusive privileges for our guests, such 
as special discounts at central stores, nearby parking lots and popular city spots, 

City Hotel is bound to make you enjoy Thessaloniki at its best! Η υποδοχή και το concierge service βρίσκονται 
στη διάθεση των πελατών όλο το 24ωρο, ενώ το 
Green Bar, ξεκινά τη λειτουργία του νωρίς το πρωί, 
προσφέροντας πλούσιο Αμερικάνικο πρωινό, 
εμπλουτισμένο με τοπικές λιχουδιές για τις οποίες 
τόσο φημίζεται η πόλη της Θεσσαλονίκης.
Είναι το ιδανικό μέρος για να απολαύσει κανείς 
τον καφέ του, το ποτό του ή και ελαφριά γεύματα, 
παρακολουθώντας τη δραστήρια ζωη της πόλης
από το πιο κεντρικό της σημείο. 

The 24-hour Reception and Concierge are at guests' 
disposal at any time, while its fresh and trendy 
Green Bar is the best spot to start the day, serving 
American breakfast, enriched with all the local 
delicacies that Thessaloniki is so famous for.
Not only in the morning, but also throughout
the day, the Green bar is the ideal place to enjoy
a coffee or drinks, as well light meals.

Business and RecreationUrban Paradise

Αναβαθμισμένο αισθητικά, ξαφνιάζει ευχάριστα,
μεταμορφωμένο σε έναν αστικό κήπο που ξεκουράζει
τον επισκέπτη από τους γρήγορους ρυθμούς της πόλης. 

Its distinct design and feng shui aesthetics create a unique
urban green environment and a feeling of a blooming garden
that relaxes guests from the fast-paced city life.

Gym


