
Κομψότητα και φινέτσα σας περιβάλουν στο ιδιαίτερα ελκυστικό Bar – Restaurant του 
Ξενοδοχείου όπου θα ανακαλύψετε εξαιρετικές γεύσεις της περιοχής καθώς και ποικιλίες 
από snacks και δροσερά cocktail. Ανοιχτό όλη μέρα, αποτελεί ήδη αγαπημένη επιλογή στην 
πόλη.

A simple but chic décor will surround you at the particularly attractive Bar – Restaurant of the 
Hotel where you can discover exceptional local dishes and also a variety of snacks and 
refreshing cocktail drinks. Open all day, it is already established as a city favourite.

Το ANATOLIΑ HOTEL διαθέτει:

• 50 Deluxe δωμάτια • 3 Suites
Ξυπνήστε και ξεκινήστε την ημέρα σας σε ένα όμορφο και ζεστό περιβάλλον. Αφεθείτε στην 
πολυτέλεια και την άνεση που δημιουργούν τα μοντέρνα υλικά, η προηγμένη τεχνολογία 
και ένα πλήθος παρεχόμενων υπηρεσιών. Γνωρίστε ένα μοναδικό αίσθημα φιλοξενίας που 
θα σας συνοδέψει μέχρι την επόμενη επίσκεψή σας.

 The Hotel Anatolia has:
• 50 deluxe rooms • 3 Suites
Wake up and begin your day in a warm and cozy environment. Relax in luxury and comfort 
created by modern material, advanced technology and a number of complimentary 
services. Enjoy a feeling of hospitality which will accompany you until your next visit.

Ιδανικό σημείο συνάντησης στο κέντρο της πόλης είναι εύκολο πλέον να οργανώσετε 
συναντήσεις και σεμινάρια στις αίθουσες Νυμφαία και Θράκη των 40 τ.μ. και 130 τ.μ. αντίστοιχα. 
Με σύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό και δυνατότητα προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών είναι 
βέβαιο πως θα ικανοποιήσετε οποιαδήποτε επαγγελματική απαίτηση κι αν υπάρχει.

The hotel’s position in the city centre makes it easy to arrange your meetings and seminars in the 
conference rooms Nymphea and Thraki of 40 sq.m. and 130 sq.m.
With new audio-visual equipment and the ability to o�er quality services, all your professional 
requirements will certainly be met.

Με άνετο χώρο στάθμευσης και σε απόσταση 300 μ από την πλατεία της πόλης το ANATOLIA 
HOTEL KOMΟΤΙΝΙ προσφέρει κεντρική τοποθεσία και άψογη εξυπηρέτηση. Σε απόσταση λίγων 
λεπτών βρίσκονται οι δημόσιες υπηρεσίες, το κλειστό γυμναστήριο, οι χώροι τουριστικού 
ενδιαφέροντος καθώς και η νυχτερινή ζωή της πόλης. Όποιος και αν είναι ο λόγος της επίσκεψής 
σας το ANATOLIA HOTEL αποτελεί ιδανικό μέρος διαμονής στην Κομοτηνή.

ANATOLIA HOTEL KOMOTINI is situated in a central position only 300 m from the town square and 
has available parking. Public services are within a few minutes walk as are the city’s sports 
facilities, the tourist attractions and the city’s night life. Whatever the reason for your visit, ANATO-
LIA HOTEL o�ers the ideal place to stay in Komotini.

•  50 Deluxe δωμάτια  -  3 Suites  50 Deluxe rooms  -  3 Suites
•  Δωμάτιο για  ΑμεΑ     Room for the Disabled
•  Αυτόνομο κλιματισμό    Individual air-conditioning
•  Γραφείο εργασίας δωματίου   Work desk in room
•  LCD δορυφορική τηλεόραση  LCD satellite TV
•  High speed internet access   High speed internet access
•  Mini Bar    Mini Bar
•  Χρηματοκιβώτιο    Room safe
•  Room Service    Room Service
•  Κοινόχρηστο Business station   Public  Business station
•  Υπηρεσία καθαριστηρίου   Dry cleaning

Οι παροχές των δωματίων συμπεριλαμβάνουν:    The rooms comprise:  


