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De overname van 5 hotels door de Grecotel-groep is afgerond. 

Toerisme is een pionier voor de ontwikkeling van het land. 

De Nikos Daskalantonakis-Grecotel Groep heeft in Griekenland, in Mykonos en Corfu, vijf 

hotelresorts met een totale capaciteit van 1.800 bedden overgenomen. De investering bedroeg 

61 miljoen euro. De overnames werden afgerond na vele maanden van onderhandelingen en 

bestaan uit 3 afzonderlijke transacties. Een extra € 43 miljoen zal worden uitgetrokken voor de 

renovatie en verdere ontwikkeling van de hotels en het vastgoed. 

"Deze zakelijke stap weerspiegelt ons vertrouwen in de investeringsmogelijkheden van ons land 

en het reële potentieel van het toerisme als een realistische motor voor groei van de Griekse 

economie" verklaart de heer Nikos Daskalantonakis, voorzitter en oprichter van de Groep. "Er 

zal een einde komen aan de pandemie. Toerisme is een menselijke ervaring, en kan dus niet 

vervangen worden door 'zoom' meetings. Onze onwrikbare inzet is gericht op de groei en 

ontwikkeling van lokale arbeidskrachten, omdat dat waarde toevoegt aan onze hotels. Ik heb 

altijd geloofd dat mensen die van hun land houden, ook zullen werken aan de welvaart ervan". 

De overgenomen hotels zijn: Mykonos Star en Mykonos Thea in Agios Sostis, Mykonos en 

Nostos, Vassilia, Gelina en het Aqua Park Hydropolis in Corfu. De eenheden zijn klaar voor 

gebruik en zij zullen naar verwachting 1.000 nieuwe banen creëren. 

De overnames vormen slechts één pijler van het investeringsprogramma van de Groep, parallel 

met aanzienlijke renovaties en de lancering van nieuwe hotelproducten in de categorieën 

Lifestyle en Luxury Resorts op Kreta, Kos en Corfu. Het programma is sinds oktober 2020 aan de 

gang. 

De nieuwe hotels op Corfu zullen deel uitmaken van een nieuwe groter Resort met een totale 

oppervlakte van 350 vierkante kilometer onder de naam Grecotel Costa Botanica. De hoofdrol 

is hiet voor het nostalgische landschap en de ervaring van het leven in de natuur, zoals het was 

in het begin van de 20e eeuw. Costa Botanica is gelegen in Acharavi, op 25 km van de 

internationale luchthaven. Het is gebouwd op een gebied van 350 vierkante kilometer prachtige 

Griekse natuur, gecentreerd rond een maagdelijk zandstrand van 1.000 meter lang. De lagune 



van Antinioti ligt op korte afstand en is een van de meest indrukwekkende landschappen van 

Corfu, met een divers ecosysteem dat onderdak biedt aan meer dan 90 soorten trekvogels, 

zeldzame schildpadden, de unieke Corfu-otters, zandduinen met lelies, wilde orchideeën, 

olijfboomgaarden en een prachtige vegetatie. 

In Mykonos versterkt de aanwezigheid op de locatie van Agios Sostis aanzienlijk de positie van 

Grecotel in de Boutique Ultra Luxury Resorts op unieke locaties met authenticiteit en karakter. 

De Grecotel Groep omvat een portfolio van 40 4* & 5* Hotels & Resorts in populaire 

eilandbestemmingen zoals, Kreta, Corfu, Mykonos, Rhodos, Kos, maar ook in de mooiste delen 

van het vasteland: Athene en Sounio, Peloponnesos, Halkidiki, Larissa en Alexandroupolis. Het 

heeft een capaciteit van 17.000 bedden en staat steevast aan de top van de hotelgroepen van 

het land. 

In de zomer van 2020 was Grecotel de eerste keten in Griekenland en een van de drie in Europa 

die de opening van haar hotels aankondigde, 15 hotels & resorts exploiteerde, 50.000 gasten 

ontving en de voorzorgsmaatregelen voor de verspreiding van de Covid-19-besmetting strikt 

naleefde, met absoluut succes. 

 

 

 

 
Mykonos Star & Mykonos Thea  



 


