Νέα επένδυση στο Πήλιο για
5άστερο ξενοδοχείο
Από τους τελευταίους μήνες του 2019 είχε προχωρήσει η σύσταση
του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού (και) στην Περιφέρεια
Θεσσαλίας. Ειδικότερα, στην πόλη του Βόλου. Μέσα από τη
λειτουργία αυτού του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού, όπως
και όλων των υπολοίπων ανά την επικράτεια, δίνεται η
δυνατότητα να αναπτυχθούν συνέργειες και να υποστηριχθεί το
αναπτυξιακό πρότυπο για τον τουρισμό κάθε Περιφέρειας.
Αξιοποιώντας, η κάθε μία, τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα.
Ο Βόλος συνιστά ένα μέρος που προσεγγίζει τουριστικό κοινό
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, καθώς συνδυάζει ένα θερινό κι
ένα χειμερινό τουριστικό προφίλ. Βουνό και θάλασσα. Ασφαλώς, η
πανδημία κι η κρίση του κορονοϊού θα επηρεάσει την κίνηση και
στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας. Ωστόσο, αργά ή γρήγορα η
κανονικότητα θα επανέλθει. Γι’ αυτό η προεργασία κρίνεται
απαραίτητη.

Για να αναβαθμιστεί περαιτέρω ο τουρισμός της ευρύτερης
περιοχής του Βόλου, οι επενδύσεις τοποθετούνται στο
επίκεντρο. Σε κοντινές περιοχές όπως το Πήλιο, μάλιστα,
που το τουριστικό ενδιαφέρον κρίνεται μεγάλο, αναλόγως
μεγάλη σημασία έχουν και τα ξενοδοχειακά projects που
(προ)ετοιμάζονται. Και για την ακρίβεια, ένα
συγκεκριμένο έργο στο Νότιο Πήλιο βρίσκεται σε
διαδικασία ωρίμανσης.
Με απόφαση συγκεκριμένα που έχει ληφθεί, έχει εγκριθεί η
υπαγωγή ενός επενδυτικού σχεδίου που αφορά την ίδρυση
ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 5 αστέρων, δυναμικότητας 67
κλινών. Την ίδια στιγμή που «πράσινο» φως έχει λάβει κι η
δημιουργία τουριστικού λιμένα. Η παραπάνω επένδυση συνιστά ένα
project της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «SARE pc», το
οποίο θα πάρει σάρκα και οστά στην περιοχή Μηλιές του Νότιου

Πηλίου. Οι Μηλιές είναι ένα από τα πιο όμορφα και παραδοσιακά
χωριά του Πηλίου. Απέχει 28 χιλιόμετρα από το Βόλο και είναι
χτισμένο σε υψόμετρο 400 μέτρων. Σημειώνεται, ότι πρόκειται
για ένα έργο συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 4.740.000,00
ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους 4.307.500,00 ευρώ.
Υπογραμμίζεται, συνάμα, ότι η οικονομική ενίσχυση που θα λάβει
η εν λόγω επένδυση θα είναι με τη μορφή της επιχορήγησης. Και
θα ανέρχεται, συγκεκριμένα, στο ποσό των 1.658.387,50 ευρώ.

Πηγή: bizness.gr

