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H Dolphin Capital έτοιµη για 
αγορές ξενοδοχειακών µονάδων 
Του Λάµπρου Καραγεώργου 
ikar@naftemporiki.gr 

Hαλλαγή κλίµατος στην ελληνική 
τουριστική βιοµηχανία 

είναι εµφανής και δεν πρσ 
κύπτει µόνο από τα νέα ρεκόρ 
αφίξεων και εσόδων που πέτυχε 
n χώρα το 2013. Πολύ θετικά επέδρασε 

στο όλο κλίµα και n επιτυχηµένη 
διαδικασία πώλησης 

του Αστέρα Βουλιαγµένης, αυτήςτηςεµβληµαττκής 
επιχείρησης. 

Αν n Πώληση ολοκληρωθεί 
οµαλά αναµένεται να δηµιουργήσει 

ένα νέο επενδυτνκό κύµα 
στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά. 

Στην εκτίµηση αυτή συµφωνεί 
και ο ιδρυτής της Dolphin Capital 

Μίλτος Κάµπου ρίδης, ο οποίος 
µιλώντας στη «N», αφενός εκτιµά 
ως θετικό στοιχείο την επιτυχηµένη 

Πώληση του Αστέρα 
Βουλιαγµένης για την ενδυνάµωση 

του επενδυτικού ενδιαφέροντος 
γιατη χώρα µας, αφετέρου 

αποκαλύπτει on έχει έτοιµα τα κεφάλαια 
για την απόκτηση ξενοδοχειακών 

µονάδων στην ελληνική 
αγορά. 

H πώληση του Αστέρα Βουλιαγµένης 
αναµφισβήτητα αποτελεί 

πολύ θετική εξέλιξη για τις 
του ριοτικές επενδύσεις στην Ελλάδα. 

H τιµή πώληοής του διαµορφώνει 
ένα πολύ καλό συγκριτικό 

στοιχείο και n διαδικασία 
κέντρισε το ενδιαφέρον πολ¬ 

λών επενδυτών που τώρα ψάχνουν 
εναλλακτικές ευκαιρίες, 

επισηµαίνει ο k. Καµπουρίδης. 
Ας ελπίσουµε πως n διαδικασία 

της πώλησης θα ολοκληρωθεί 
γρήγορα και χωρίς εµπόδια 

γιατί αλλιώς το θετικό θα γυρίσει 
σε αρνητικό, προσθέτει. 

Υπενθυµίζεται ότι n Dolphin 
Capital σε συνεργασία µε την 
Colony Capital Acquisitions συµµετείχε 

στη διαγωνκπτκή διαδικασία 
πώλησης του Αστέρα, προσφέροντας 

310 εκατ. ευρώ (ήταν 
n δεύτερη καλύτερη προσφορά 
πίσω από τα 400 εκατ. ευρώ του 
επενδυτικού κεφαλαίου Jeraiyn 
Street Real Estate Fund). Ο κ Κάµπου 

ρίδης µπορεί να µη βγήκε 
νικητής από τη µάχη του Αστέρα, 
ωστόσο είναι διατεθειµένος να 
επενδύσει επιπλέον κεφάλαια 

WΑς ελπίσουµε πως 
n διαδικασία της 

πώλησης του Αστέρα 
Βουλιαγµένης θα 
ολοκληρωθεί γρήγορα 
και χωρίς εµπόδια γιατί 
αλλιώς το θετικό θα 
γυρίσει σε αρνητικό. 

Μίλτος Καµοουρίδης, ίδρο Efic 
της Dolphin Capital 

στηνελληνική ξενοδοχειακή αγορά, 
πέραν από τις επενδύσεις 

που ήδη έχει ανακοινώσει n Dolphin 
Capital. 

Ετσι στην ερώτησή µας εάν 
υπάρχει ενδιαφέρον από την 
Dolphin για αγορές ξενοδοχειακών 

µονάδων στη χώρα µας, 
µόλις οµαλοποιηθεί n κατάσταση 

µε τις τράπεζες και βγουν 
προς πώληση ξενοδοχειακές 
µονάδες, ο κ. Καµπουρίδης 
απαντά: «Ναι, υπάρχει µεγάλο 
ενδιαφέρον από εµάς και έχουµε 

εξασφαλίσει και τα σχετικά 
κεφάλαια. Ελπίζουµε οι τράπεζες 

να δείξουν την ανάλογη προθυµία 
για την πώληση αυτών 

των ξενοδοχείων, αφού µέχρι 
τώρα δεν είναι διατεθειµένες να 
προχωρήσουν σε mo δραστικές 
ενέργειες, σης περιπτώσεις που 

τα δάνεια δεν εξυπηρετούνται». 
Ειησηµαίνεται on n Dolphin Capital 

έχει uno ανάπτυξη 21 ξενοδοχεία, 
8 γήπεδα γκολφ και 

δεκάδες χιλιάδες κατοικίες σε 
µοναδικές παραθαλάσσιες περιοχές 

σε Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία, 
Κροατία, Παναµά και ∆οµινικανή 

∆ηµοκρατία. 
Στην Ελλάδα και mo συγκεκριµένα 

στην Αργολίδα προχωρά 
µε την προέκταση του Amanzoe, 
ενώ παράλληλα ολοκληρώνεται 
το καλοκαίρι του 2014 n κατασκευή 

του ξενοδοχείου Nikki Beach 
στο Πόρτο Χέλι. Επίσης ολοκληρώθηκε 

n ένταξη σης στρατηγικές 
επενδύσεις του Kilada 

Hills που περιλαµβάνει τη δήµιου 
ργία του γηπέδου γκολφ 18 

οπών µε την υπογραφή του Jack 
Nicklaus και το Chedi Resort µε 

πολυτελές ξενοδοχείο και 40 Chedi 
Club Suites. «ΣτηνΤζια έχει εγκριθεί 

n ΚΥΑ για σύνθετη τουριστική 
επένδυση και προχωράµε 

στις σχετικές µελέτες για rnv υπσ 
βολή και έκδοση εγκρίσεων, του 
EOT», επισηµαίνει ο k. Καµπουρίδης. 

Στη Βοιωτία έχει εγκριθεί 
n ΜΠΕ ξενοδοχείου σε έκταση 
1.700 στρεµµάτων. Στη Σητεία 
εγκρίθηκε ΜΠΕ για δήµιου ργία 
οικισµού (ιδιωτική πολεοδόµηση 
ΠΕΡΠΟ) και οικοδοµική άδεια 
για την ανέγερση ξενοδοχείου 5* 
Waldorf Astoria, που αποτελεί 
τηνυψηλότερου επιπέδου ξενοδοχειακή 

αλυσίδα του οµίλου 
της Hilton Hotels and Resorts. 
Στον Παναµά και mo συγκεκριµένα 

στο ιδιωτικό νησί Pearl Island, 
n εταιρεία επενδύει κατασκευάζοντας 

στην 1 n φάση ανάπτυξης 
αεροδιάδροµο, µαρίνα, 

πολυτελείς ξενοδοχειακές µονάδες, 
κατοικίες, beach club, ενώ 

στη δεύτερη φάση θα δηµιουργηθεί 
Ritz Carlton Reserve της 

διεθνούς ξενοδοχειακής αλυσίδας 
Ritz Carlton. 

Στη βόρεια ακτή της ∆οµινικανής 
∆ηµοκρατίας βρίσκεται το 

Playa Grande, µε το θρυλικό γήπεδο 
γκολφ Robert Trent Jones Sr., 

το οποίο είναι υπό ανακαίνιση 
µε την υπογραφή του Rees Jones. 
Υπό κατασκευή βρίσκεται ακόµα 

εκεί και το Aman Resort. 
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