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                                                 Μαδρίτη, 19.11.2018  

 

 

Ο ελληνικός ξενοδοχειακός όμιλος SANI-IKOS επενδύει 150 εκ. ευρώ στην 

Ισπανία για τη δημιουργία πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος 

 

 

Σύμφωνα με εδώ οικονομικές πηγές, ο ελληνικός ξενοδοχειακός όμιλος SANI-IKOS, 

παρουσίασε στη Μαδρίτη στις 16 Νοεμβρίου τ.έ. το πρώτο σχέδιο του ξενοδοχείου που 

αναμένεται να χτίσει στην Ισπανία και, συγκεκριμένα, στην παραθαλάσσια περιοχή Εστεπόνα 

(Estepona) στην επαρχία Μάλαγα της αυτόνομης κοινότητας της Ανδαλουσίας. Η 

συγκεκριμένη επένδυση ανέρχεται τα 150 εκ. ευρώ ενώ η αγορά στην οποία στοχεύει είναι 

τόσο η ελίτ της Ισπανίας όσο και του υπόλοιπου κόσμου. Το νέο πολυτελές, all-inclusive 

ξενοδοχειακό συγκρότημα θα είναι το πρώτο της κατηγορίας του που θα ανοίξει στην περιοχή 

και αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες του τον Μάιο του 2020.  

 

Το συγκρότημα θα διαθέτει 411 δωμάτια, σε επτά διαφορετικά κτίρια, με μέση τιμή 600 ευρώ 

ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση, τιμή κατά 10% υψηλότερη από την τιμή που χρεώνεται στις 

τέσσερις παρόμοιες εγκαταστάσεις που διαθέτει ο όμιλος στην Ελλάδα. Στις εγκαταστάσεις 

θα βρίσκονται επτά εστιατόρια, το καθένα από αυτά θα συνδέεται με την κουζίνα και θα 

διευθύνεται από ένα σεφ με αστέρι michelin, ενώ θα διαθέτει περισσότερα από 330 οίνους 

στον κατάλογό του. Ακόμη, στις εγκαταστάσεις του συγκροτήματος θα συμπεριλαμβάνονται 

οκτώ θερμαινόμενες πισίνες, 24ωρη υπηρεσία δωματίου και σπα.  

Η κίνηση αυτή αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα του ομίλου στην Ισπανία. Το 2015 δημιούργησε 

επενδυτικό κεφάλαιο, μαζί με τους γνωστούς χρηματοπιστωτικούς οίκους διαχείρισης 

περιουσιακών στοιχείων, την Goldman Sachs Management, την Oaktree Capital 

Management και την Hermes, για την ανάπτυξη αυτού του τύπου πολυτελών 

εγκαταστάσεων, υπό την επωνυμία Ikos Resorts. Προς το παρόν, έχει τέσσερις στην Ελλάδα 

και η Εστεπόνα θα είναι η πέμπτη. Αυτή τη στιγμή, διαθέτουν επιπλέον 600 εκ. ευρώ για 

επενδύσεις και, συνεπώς, μελετούν έως και 100 διαφορετικά έργα στην Ισπανία και την 

Πορτογαλία για να ξεκινήσουν εργασίες τουλάχιστον τεσσάρων ακόμη έργων σε διάστημα 

πέντε ετών. Πηγές του ομίλου επισημαίνουν ότι αυτό δεν είναι αρκετά εύκολο καθώς 

απαιτούνται πολύ μεγάλες εκτάσεις που να ξεπερνούν τα 65.000 τ.μ., με άμεση πρόσβαση σε 

παραλία καθώς και σε μεγάλο αεροδρόμιο σε μικρή απόσταση.   

                                                  


