Στην
τελική
ευθεία
η
ξενοδοχειακή
επένδυση
σε
ακίνητο της Mirum στην Κρήτη
Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής, για τη
δημιουργία του The Island Concept Luxury Boutique Hotel, σε
περιοχή κοντά στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Σύμφωνα με το
project, το οποίο κρίνεται ιδιαίτερα καινοτόμο, κάθε ένα από
τα 15 δωμάτια του ξενοδοχείου (σ.σ. τα οποία χωρίζονται σε
τρία επίπεδα) θα διαθέτει ένα μοναδικό όνομα ελληνικού νησιού,
τα χαρακτηριστικά του οποίου θα καθορίζουν την αισθητική και
την εκάστοτε διακόσμηση. Πέρα από τις σουίτες και τα δωμάτια,
η πολυτελής μονάδα θα διαθέτει πισίνες (ιδιωτικές και
ατομικές), bar, εστιατόρια, spa, καθώς και πρόσβαση σε
ιδιωτική παραλία.

Η ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Η νέα μεγάλη ξενοδοχειακή επένδυση στην Κρήτη,
πραγματοποιείται στο πάλαι ποτέ κατάλυμα γνωστό ως «Ακρωτήρι».
Το ακίνητο είχε εξαγοραστεί σε παρελθοντικό χρόνο από την
εταιρεία ρωσικών συμφερόντων, τη Mirum Hellas, η οποία είναι
ευρέως γνωστή για την τεράστια επένδυση που ετοιμάζει στην
Ελούντα (Elounda Hills). Η Mirum έχει διακρίνει μεγάλες
επενδυτικές προοπτικές στη μεγαλόνησο και μόνο τυχαίο, δεν
είναι το γεγονός ότι συμμετέχει σε δύο από τις πιο
εμβληματικές επενδύσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ
Αφού εξαγόρασε το ακίνητο, η Mirum μπήκε σε διαδικασία
αναζήτησης της εταιρείας, που θα αναλάμβανε τη διαχείριση και
τη λειτουργία του ξενοδοχείου. Έπειτα από σχετικές
διαπραγματεύσεις ο ρωσικός Όμιλος ήρθε σε συμφωνία με τον
Όμιλο Λογοθέτη. Ειδικότερα, με βάση τη συμφωνία που έχει
επιτευχθεί, το νέο ξενοδοχείο κοντά στον Άγιο Νικόλαο θα

λειτουργήσει υπό το brand των Aria Hotels.

ΑΝΑΛΟΓΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στο χαρτοφυλάκιο των Aria Hotels υπάγονται, αυτή τη στιγμή,
πολλά ξενοδοχεία στη χώρα. Συγκεκριμένα μιλάμε για ένα σύνολο
πάνω από 24 καταλυμάτων ανά την επικράτεια, μεταξύ των οποίων
στα νησιά των Κυκλάδων, των Σποράδων, την Κρήτη, την Αθήνα, τη
Μάνη κτλ. Σημειώνεται πως, ήδη, στην επίσημη ιστοσελίδα των
Aria Hotels, προβάλλονται εικονικές απεικονίσεις του
εντυπωσιακού concept στο Λασίθι.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ
Όπως προαναφέρθηκε, η φάση των κατασκευών συνεχίζεται και
μάλιστα, η πρόοδος των εργασιών κρίνεται μεγάλη. Σύμφωνα με
πληροφορίες, μάλιστα, η καινούργια ξενοδοχειακή μονάδα θα
είναι έτοιμη να ανοίξει τις πύλες της την άνοιξη του 2020, με
πιθανότερο διάστημα τις αρχές του Απριλίου.
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