
Τις τελευταίες μέρες, με δεδομένο 
ότι οι συζητήσεις όλων των γνω-
στών μου περιστρέφονται γύρω 
από τις καλοκαιρινές διακοπές,  

ανακαλύπτω πόσο δυσκολεύονται να επισκε-
φτούν το νησί των ονείρων τους, λόγω των 
μέτρων που έχουν παρθεί για τις μετακινήσεις  
- ενδεικτικά σας αναθέτω την «αποστολή» να 
βρείτε θέση με καμπίνα στα μέσα Ιουλίου για 
Αμοργό και Αστυπάλαια, για να καταλάβετε 
τη δυσκολία του εγχειρήματος…

Όσο περισσότερο το σκέφτομαι, τόσο πιο 
πολύ στο μυαλό μου η μετακίνηση με το αυτο-
κίνητο φαντάζει ιδανική, αλλά το πρόβλημα 
που πρέπει να λυθεί σε αυτή την περίπτωση 
είναι ο προορισμός. Τη λύση στο θέμα έρχε-
ται να δώσει η  Domotel Hotels & Resorts η 
οποία, παρά τις αντιξοότητες, δίνει και φέτος 
το παρών με το  άνοιγμα όλων των πολυτε-
λών boutique και lifestyle ξενοδοχείων της 
αλυσίδας και μας προτρέπει να ανακαλύψου-
με τις ομορφιές  της  ηπειρωτικής  Ελλάδας.

Οδικώς, λοιπόν, μπορεί  να επισκεφτεί κα-
νείς  6 μοναδικούς προορισμούς.  Πρόκειται 
για το Domotel Olympia στη Θεσσσαλονίκη 
για ένα αξέχαστο city break στον Βορρά, το 
Domotel Xenia Volos με τα άνετα δωμάτια και 
τις  πολυτελείς σουίτες με θέα στη θάλασσα 
αλλά και στην πόλη, το Domotel Arni στην 
Καρδίτσα,  για τους λάτρεις του φυσικού τοπί-
ου και των τοπικών παραδόσεων, το Domotel 
Agios Nikolaos στα Σύβοτα, έναν παράδεισο  
ιδιωτικότητας, με σουίτες με  private infinity 
pools και το Domotel Anemolia στην Αρά-
χωβα τον εναλλακτικό και πολυτελή προ-
ορισμός κοντά στο βουνό και τη φύση, ενώ 
ανοιχτό για μικρές αποδράσεις εντός πόλης 
θα είναι και το Domotel Kastri στην Αθήνα 
που αποτελεί τον ορισμό του boutique hotel. 

Και μια λεπτομέρεια για να αισθανόμαστε 
όλοι ασφαλείς: η  Domotel Hotels & Resorts 
ξενοδοχείων συμμετέχοντας ενεργά στην 
επανεκκίνηση του Ελληνικού Τουρισμού κι 
έχοντας  υπόψη τα νέα υγειονομικά δεδομένα 
προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με 
τη Revival Consulting Services S.A., προκει-
μένου να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο 
πρότυπο πιστοποιητικού για την υγιεινή και 
ασφάλεια των επισκεπτών της, του B&W της 
Swiss Approval. Στο πλαίσιο αυτό, η Domotel 
Hotels & Resorts εντάσσει μια νέα διεύθυν-
ση υπηρεσιών στα ξενοδοχεία της, το B&W 
Department, που θα διαθέτει τα Blue Office 
για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και 
άμεσης παροχής ιατρικής φροντίδας και βασι-
κών πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας στους 
επισκέπτες της σε περίπτωση ανάγκης και το 
White Office, το οποίο  θα ασχολείται με την 

οργάνωση και εφαρμογή των κανόνων υγι-
εινής και πρόληψης για την αποφυγή και τον 
περιορισμό πιθανής μετάδοσης νοσημάτων. 
Να συμπληρώσω, επίσης, ότι  παράλληλα 
το Domotel Kastri καινοτομεί και εισάγει την 
υπηρεσία Coworking Space, την ενοικίαση 
δηλαδή των δωματίων του ως εργασιακό 
χώρο. Με σύμμαχο την απόλυτη ησυχία, κα-
θώς και τη δυνατότητα παροχής των χώρων 
της μονάδας για συναντήσεις και meetings 
σε ένα καταπράσινο περιβάλλον σίγουρα θα 
αναδειχτεί στο «γραφείο» της καρδιάς σας, το 
οποίο θα απέχει μόλις 30 λεπτά από το κέντρο 
της Αθήνας!

Ο κ. Κωνστα-
ντίνος Αλεξόπου-
λος, CEΟ της 
Domotel Hotels & 
Resorts θεωρεί ότι 
το ολοκληρωμένο 
πρότυπο πιστοποι-
ητικού της εταιρεί-
ας θα αποτελέσει 
πα ρ ακαταθ ήκ η 
για το μέλλον του 
τουρισμού στη χώρα και συμπληρώνει : «Για 
περισσότερα από 15 χρόνια στην Domotel 
Hotels & Resorts στηρίζουμε την ελληνική 
φιλοξενία και αυτό θα συνεχίσουμε να πράτ-
τουμε και φέτος, στη δύσκολη συγκυρία που 
διανύουμε. Μόνο με πίστη, επιμονή, όραμα, 
ευθύνη και κοινή στρατηγική θα καταφέρου-
με να κάνουμε και πάλι τον Τουρισμό πρωτα-
γωνιστή της οικονομίας».
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