Υπό κατασκευή από την Redex
νέο 5άστερο στη Σαντορίνη –
Επένδυση άνω των 10 εκατ.
ευρώ
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ανέγερσης ενός νέου
πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος υπό τη μορφή bungalows,
της εταιρείας Metaxa Hospitality Group (σ.σ. διαθέτει το brand
Maris Hotels), στη Σαντορίνη και ειδικότερα στην περιοχή
Βλυχάδα.
Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα ξενοδοχείο που κατασκευάζεται
αυτή τη στιγμή από την Redex του Ομίλου Κοπελούζου και το
οποίο, θα περιλαμβάνει 68 σουίτες με ατομικές πισίνες η κάθε
μία, εξυπηρετώντας τις ανάγκες για την ενίσχυση του τουρισμού
πολυτελείας στο νησί της Θήρας.
Η έκταση των 30 στρεμμάτων στην οποία πραγματοποιείται η
μεγάλη τουριστική επένδυση, λαμβάνει χώρα σε έκταση
ιδιοκτησίας της Metaxa Hospitality Group. Σύμφωνα με
πληροφορίες η επένδυση προσεγγίζει τα 13 εκατ. ευρώ, ενώ με
βάση το χρονοδιάγραμμα η εκκίνηση λειτουργίας του νέου
ξενοδοχείου αναμένεται εντός του 2020.
Επισημαίνεται, ότι η συνεργασία της Redex με τα Maris Hotels
δεν είναι παρθενική, καθώς η κατασκευαστική εταιρεία είχε
αναλάβει το έργο και για τη δημιουργία του 5άστερου Santo
Maris Oia Hotel εξίσου στη Σαντορίνη. Αναφορικά με τον Όμιλο
Metaxa Hospitality Group του κ. Ανδρέα Μεταξά, σημειώνεται ότι
«τρέχει» στην Ελλάδα ένα πλάνο επενδύσεων που εκτείνεται σε
εύρος 10ετίας και φτάνει τα 250 εκατ. ευρώ.
Πέραν του Santo Maris Oia Hotel, ο ξενοδοχειακός όμιλος
διατηρεί στο χαρτοφυλάκιό του τα καταλύματα Creta Maris Beach
Resort στη Χερσόνησο της Κρήτης, καθώς και το Club Magic Life

Candia Maris στην Αμμουδάρα επίσης στο Ηράκλειο Κρήτης.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία για το έτος
2018, ο Όμιλος Metaxa κατέγραψε έσοδα 37,01 εκατ. ευρώ,
αυξημένα κατά 15% σε σχέση με το 2017.

ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Το επενδυτικό ρεύμα που υπάρχει, στον τομέα του hospitality,
είναι έντονο για το κυκλαδίτικο νησί. Επί παραδείγματι το
bizness.gr είχε μεταφέρει σε προηγούμενο ρεπορτάζ, τις
πληροφορίες για την επικείμενη δημιουργία ενός νέου
ξενοδοχείου, προδιαγραφών 5 αστέρων και συνολικής
δυναμικότητας 99 κλινών, στην περιοχή Μεσαριά Θήρας. Την
επένδυση για την πολυτελή μονάδα θα κάνει η εταιρεία VOLCANO
VIEW A.E., για ένα project που υπάγεται ήδη σε Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), προκειμένου να προχωρήσει η
αδειοδότησή του.
Παράλληλα, το bizness.gr είχε καταγράψει τα δεδομένα και για
ένα ακόμη κατάλυμα 5 αστέρων που θα κατασκευαστεί στην περιοχή
Καρτεράδος Θήρας στη Σαντορίνη, συνολικής δυναμικότητας 83
κλινών και σε συνολική έκταση 52 στρεμμάτων. Εκ των οποίων τα
28 στρέμματα, είναι προς εκμετάλλευση από τους επενδυτές.

