Επένδυση 20 εκατ στον τουρισμό ευεξίας
Του ΗΛΙΑ Γ ΜΠΕΛΑΟΥ
Η άνοδος του

στο πάντρεμα ms ελληνικήε και
KivsÇuais urupuais και φιλοσοφίας
και σε αυτό που αποκαλούμε τα
πέντε στοιχεία νερό ξύλο φωτιά
γη και μέταλλο και των ενεργειών
και συναισθημάτων που αντιστοιχούν
σε κάθε ένα από αυτά Ο αρ
xaios ελληνικόε και ο κινεζικόβ
πολιτιοτκ μοιράζονταν μια κοινή
οπτική για τον κόσμο και την
φύση και καλλιεργούσαν
την αγάπη tous για την εσωτερική

ελληνικού τουρισμού

τα τελευταία χρόνια

επιβεβαιώνεται

όχι μόνο από τΐ3 σημαν

tixés τοποθετήσει μεγάλων επενδυτικών
σχημάτων σε δημοφιλεί5
τουριστικούβ προορισμοί αλλά
και από επενδύσει σε εξειδικευ
μένουβ 0εματικού5 τομεΐε Ενα
τέτοιο παράδειγμα είναι το
Retreat που ανοίγει τον
Ιούνιο στον Μυστρά AaKcovias
Χαρακτηρίζεται cos το πρώτο ολιστικό
κέντρο ευεξίαε στην Ελλάδα
μια επένδυση 20 εκατ ευρώ

ανθρώπινη

Euphoria

ms οικονομολόγου Mapivas

Εφραίμογλου εκ των συνιδρυτών
ms Telesis που φιλοδοξεί να
το προφίλ ms Ελλάδα3
G)S κορυφαίου προορισμού διακοπών
ευεξία3 Το συγκρότημα
περιλαμβάνει 45 δωμάτια και
ενισχύσει

σουίτε5 προδιαγραφών ξενοδοχείου
5 αστέρων που μπορούν
να φιλοξενήσουν écos και 95 επι
σκέπτεε ενώ διαθέτει τετραώροφο
υπόσκαφο SPA και ένα
χαμάμ
βυζαντινό

Εκπαιδευμένο κοινό
Ποιο είναι το προφίλ των

επισκεπτών

που αναζητούν τέτοιου
εϊδουβ διακοπέβ και υττηρεσίεβ

Πρόκειται για κοινό εκπαιδευμένο
που αναζητεί πιο εξει
δικευμένε3 εμπειρίεε Εμπειρίε5
επικεντρωμένεε στον άνθρωπο
και στο τρίπτυχο σώμα ψυχή
πνεύμα Και αυτό είναι μια ορατή
αλλαγή oris καθημερινέε συνή
θειεβ του τρόπου ζωήε και axis
απαιτήσει πολλών Σύμφωνα με
το World Travel Monitor που
από την ΙΡΚ International
για λογαριασμό ms ΙΤΒ Berlin
διεξήχθη

το 2016 πραγματοποιήθηκαν 11,4
εκατ διεθνή ταξίδια για λόγουβ
υγείαβ και ευεξία5 ενώ η Ευρώπη
είναι ο Koputpaios προορισμό5
στον κόσμο για τον τουρισμό αυτό
και αντιπροσωπεύει περίπου
το 37 ms εν λόγω αγοράε Ο
τουρισμό5 ευεξία5 έχει πιστό

ειρήνη και την ολιστική ισορροπία
Η φιλοσοφία αυτή μεταφέρεται
στα προγράμματα ευεξίαε
και aus θεραπείεε μα5 οι οποίεβ
αντιμετωπίζουν τον άνθρωπο ws

To Euphoria Retreat

περιλαμβάνει
45 δωμάτια και
σουίτες ενώ διαθέτει
τετραώροφο
υπόσκαφο SPA
και βυζαντινό χαμάμ
κοινό Μια σημαντική μερίδα
με σχετικά υψηλά
βάζουν τα ταξίδια ευε
ξία5 στην κορυφή ms λίσταε tous
και ταξιδεύουν τακτικά αναζη
τώντα5 συνεχώβ νέεε εμπειρίε5
ταξιδιωτών

εισοδήματα

Γιατί επιλέξατε μια όχι τόσο
γνωστή στην τουρισττκή αγορά
περιοχή
Ολα αυτά τα χρόνια είχα την
ευκαιρία να επισκεφθώ πολλά
μέρη και spa σε όλο
τον κόσμο Σε όλα αυτά τα ταξίδια
ένιωθα πάντα ότι έλειπαν η ταυτότητα
και η ψυχή του τόπου
Στοιχεία που τόσο έντονα έχει ο
Μυστράβ Ενα μνημείο παγκό
σμια5 κληρονομιά5 ms UNESCO
με ανυπέρβλητο φυσικό κάλλοε
otous πρόποδε5 του Ταϋγέτου
και με την ιστορική αύρα ms
apxaias Σπάρτηβ
θεραπευτικά

Μπορεί το Euphoria Retreat
να συμβάλει στην ανάπτυξη ms
tomxns οικονομίαβ
To Euphoria Retreat είναι μια

r
Ο

τουρισμός ευεξίας έχει
κοινό λέει η κ Μαρίνα

όλον holon και απευθύνονται
στο τρίπτυχο σώμα ψυχή πνεύμα
Autos είναι ο nuphvas των
υπηρεσιών μαβ που σε συνδυασμό
με το ιδανικό cpuaucö περιβάλλον
z\s υψηλών προδιαγραφών

πιστό

εγκαταστάσεΐ3 καθιστούν
την παραμονή στο Euphoria

Εφραίμογλου

Retreat

μια μοναδική εμπειρία

τουριστική επένδυση συνολικήβ
αξίαβ 20 εκατ ευρώ που προσφέρει
εξειδκευμένεε υπηρεσίεβ και
απευθύνεται σε εξειδικευμένο
κοινό Παράλληλα ο Muorpâs η
Λακωνία και γενικότερα η Πελο
nôwnoos αποτελούν προορι
ooioùs με μεγάλεε δυνατότητεβ
ανάπτυξηβ και σημαντικέ5 προ
orrtucés εξέλιξα Μάλιστα το γε
Yovôs ότι επετεύχθη και μια
ùiJjous χρηματοδότηση σε
νέο ανερχόμενο προορισμό
την επένδυση σημαντική
Πιστεύουμε ότι μπορούμε να
το εθνικό και τοπικό
τουριστικό προϊόν εμπλουτίζον
tos την γκάμα των υπηρεσιών
και εμπειριών που προσφέρονται
otous επισκέπτε5
τέτοιου

καθιστά

ενισχύσουμε

Η

φιλοσοφία

Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό
του και ποια η διαφορά
του με άλλα ξενοδοχεία
Το στοτχείο που το κάνει
είναι ο xapaxmpas του
μοναδικό

και η φιλοσοφία του που βασίζεται

Ξεχωριστές υπηρεσίες
noues ξεχωριστέβ υπηρεσίεβ
παρέχονται στο Euphoria Retreat

Οι επισκέπτεΒ θα έχουν την
ευκαιρία να επιλέξουν μέσα από
πολλά προγράμματα και θερα
πείεβ ανάλογα με τιε προσωτηκέ3
tous ανάγκε5 και επιθυμίε5 και
πάντα υπό την καθοδήγηση ms
ομάδαε ειδικών που αποτελείται
από urtpoùs mentors διατροφολόγοι
θεραπευτέε vuuvaorés

κ.ά Πιο συγκεκριμένα το spa
περιλαμβάνει ειδικά προγράμματα
που στοχεύουν στην
αποτοξίνωση

την καθημερινότητα
detox στην απώλεια βά
από

pous προγράμματα γυμναστική

και yoga ή ακόμα και Θεραπείε5
φροντίδαε προσώπου και αντι
γήρανσηβ αλλά και Θεραπείε5
που στόχο έχουν να προσφέρουν
μια πολυεπίπεδη εμπειρία npos
την επίτευξη ms πνευματικήε
συναισθηματτκήβ και σωματικήβ
μεταμόρφωσηε

