
Τα καλά νέα της ημέρας αφο-
ρούν στην ταχύτατη επανα-
λειτουργία του τουριστικού 
κλάδου στη χώρα. Φαίνεται, 

ξεκάθαρα πλέον ότι το αμήχανο διά-
στημα της αναγκαστικής απραγίας που 
μεσολάβησε, λόγω της πανδημίας, έχει 
αντικατασταθεί με την έναρξη πυρετω-
δών προετοιμασιών και μεγάλης ανυπο-
μονησίας. Το πρώτο ευχάριστο μήνυμα, 
λοιπόν, μου ήρθε σήμερα από την αλυσί-
δα Aqua Vista Hotels, η οποία προχωρά 

στην  έναρξη της λειτουργίας της πλει-
ονότητας των ξενοδοχειακών μονάδων 
που διαθέτει στο portfolio της. Σταδια-
κά, μέσα στο χρονικό πλαίσιο που ορίζει 
η ελληνική κυβέρνηση και με έντονο 
αίσθημα ευθύνης και σεβασμό απέναντι 
στους εργαζομένους και τους επισκέ-

πτες του, ο Όμιλος θα υποδεχθεί και 
πάλι τους φίλους των ξενοδοχείων του 
σε Σαντορίνη, Μύκονο, Νάξο και Πάρο 
μεταφέροντας το μήνυμα της ελληνικής 
φιλοξενίας στην καρδιά των Κυκλάδων, 
για ανεπανάληπτες εμπειρίες διαμονής.

Σε αυτό το σημείο, να σας ενημερώ-
σω ότι η  Aqua Vista Hotels ιδρύθηκε το 
2005 και σήμερα διαχειρίζεται περισσό-
τερα από 30 ξενοδοχεία σε Σαντορίνη, 
Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Διαθέτοντας 
στελέχη με μακρά εμπειρία στον ξενο-
δοχειακό κλάδο και το ευρύτερο φάσμα 
του τουρισμού, καθώς και πάθος για 
τον τομέα της φιλοξενίας, ο εν λόγω 
όμιλος επικεντρώνεται στη δημιουργία 
ξενοδοχείων με μοναδική ταυτότητα, 
αναλαμβάνοντας από τον αρχιτεκτονικό 
σχεδιασμό, την εσωτερική διακόσμηση 
και το συνολικό concept των υπηρεσιών 
φιλοξενίας, μέχρι την ολοκληρωμένη δι-
αχείριση των κρατήσεων της μονάδας 
και τη λειτουργία της σε όλα τα επίπε-
δα. Η υγιής και κερδοφόρα λειτουργία 
ενός ξενοδοχείου, η παροχή υπηρεσιών 
υψηλού επιπέδου και η δημιουργία μιας 
αξέχαστης εμπειρίας διαμονής αποτε-
λούν ξεκάθαρους στόχους σε κάθε συ-
νεργασία της Aqua Vista Hotels.

Ο Γιώργος Γραφάκος, Πρόεδρος της 
Aqua Vista Hotels, δήλωσε σχετικά: 
“Ειδικά φέτος είναι ευθύνη όλων μας να 
είμαστε παρόντες και να στηρίξουμε τον 
ελληνικό τουρισμό με όλες μας τις δυνά-
μεις. Τα ξενοδοχεία μας θα είναι ανοιχτά 

για να καλωσορίσουμε και πάλι τους επι-
σκέπτες μας, ώστε να ζήσουν μαζί μας 
το ελληνικό καλοκαίρι των Κυκλάδων, 
το ισχυρότερο brand του τόπου μας. 
Οι συνθήκες είναι σαφώς δύσκολες και 
θα συνεχίσουν να είναι για όλους μας, 
ωστόσο μόνο με δουλειά, υπομονή, επι-
μονή και πίστη σε όλα όσα υπηρετούμε 
χρόνια τώρα θα καταφέρουμε να πάμε 
στην επόμενη μέρα και την ανάκαμψη. 
Αυτό το καλοκαίρι θα είναι διαφορετικό, 
αλλά θα κάνουμε τα πάντα για να έχει 
γεύση από Ελλάδα”.

Καλές δουλειές!
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