Επένδυση άνω των 6 εκατ. ευρώ
για
5άστερη
μονάδα
στη
Ζάκυνθο
από
την
ΙΟΝΙΚΗ
Α.Τ.Α.Ξ.Ε
Μία νέα μεγάλη επένδυση που ενισχύει, περαιτέρω, το «ρεύμα»
γύρω από τον τουρισμό πολυτελείας στη χώρα μας ετοιμάζεται στα
Επτάνησα. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες, στο χωριό
Πλάνος (Τσιλιβί) Ζακύνθου, ετοιμάζεται ένα καινούργιο
ξενοδοχείο προδιαγραφών 5 αστέρων, εποχιακής λειτουργίας και
δυναμικότητας 69 δωματίων και 138 κλινών.
Η επένδυση πραγματοποιείται από την εταιρεία «ΙΟΝΙΚΗ
Α.Τ.Α.Ξ.Ε» ενώ σημειώνεται ότι το project, ήδη, έχει υπαχθεί
σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
H εταιρεία «ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ A.E.» ιδρύθηκε
το 1957, υπό την επωνυμία τότε «Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις
ΠΕΖΑ Α.Ε.».
Πρόκειται για έναν από τους δυνατότερους «παίκτες» στην
ελληνική αγορά, που δραστηριοποιείται στην ανέγερση και
λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων πολυτελείας. Η εταιρεία
λειτουργεί επιχειρηματικά είτε συνεργαζόμενη με άλλους
ξενοδοχειακούς οργανισμούς (διεθνείς ή ελληνικούς), είτε
παραχωρώντας την εκμετάλλευση ξενοδοχείων προς τρίτους. Είτε,
ακόμα, ιδρύοντας η ίδια τουριστικά και διαφημιστικά γραφεία,
γραφεία ταξιδιών, καθώς και προσέλκυσης κι εξυπηρέτησης
τουριστών.
Το project κορωνίδα για την ΙΟΝΙΚΗ Α.Τ.Α.Ξ.Ε καθίσταται το
Hilton Athens. Σημειώνεται, ότι το έτος 2000 υπεγράφησαν οι
νέες τότε συμβάσεις λειτουργίας και διαχειρίσεως για τις

ιδιόκτητες ξενοδοχειακές μονάδες Αθηνών και Ρόδου μεταξύ της
ΙΟΝΙΚΗΣ και της Hilton (Ελλάς) Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., με εγγυητή
την Hilton International Co. Στις 31 Δεκεμβρίου 2000 έληξε η
σύμβαση διαχειρίσεως με την GRECOTEL Α.Ε. (σ.σ. με την οποία
είχε συνάψει συμφωνία για τη διαχείριση του καταλύματος
«RHODES IMPERIAL GRECOTEL» το 1993).
Το 2003, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης, άρχισε
στις 11 Φεβρουαρίου εκείνου του έτους η τμηματική
επαναλειτουργία του Hilton Athens. Φτάνοντας φυσικά έως το
2004, όταν κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων το
ξενοδοχείο Hilton Athens της ΙΟΝΙΚΗΣ, λειτούργησε ως το
επίσημο ξενοδοχείο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ
Επιστρέφοντας τώρα στην επένδυση για το νέο 5άστερο κατάλυμα
στη Ζάκυνθο, οι πληροφορίες του bizness.gr αναφέρουν, πως το
συνολικό κόστος αναμένεται να ξεπεράσει τα 6,3 εκατ. ευρώ.
Στο επίπεδο του χρονοδιαγράμματος κρίνεται θετική, η δεδομένη
βούληση της κυβέρνησης, γενικώς, αλλά και του Υπουργείο
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ειδικώς, να υπάρξει απλούστευση της
διαδικασίας έναρξης λειτουργίας όλων των, προς κατασκευή,
τουριστικών καταλυμάτων.
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