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Στα 5άστερα ξενοδοχεία της Μυκόνου, η μέση τιμή ανά διανυκτέρευση φτάνει στα 800 ευρώ, είναι ένα
από τα συμπεράσματα που περιλαμβάνει η έκθεση της διεθνούς εταιρείας παροχής συμβουλών
ακινήτων Algean Property για την τουριστική αγορά και την αγορά ακινήτων της Μυκόνου.
Η δυναμικότητα των ξενοδοχείων στη Μύκονο ανέρχεται σε 175 μονάδες, με 5.861 δωμάτια και 11.724
κλίνες. Στην έκθεση σημειώνεται ότι, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η αύξηση των τουριστών υψηλού
εισοδηματικού επιπέδου στο νησί, απαιτείται, πέραν της δημιουργίας νέων ξενοδοχείων και η αναβάθμιση
του υφιστάμενου ξενοδοχειακού δυναμικού.
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Προϊόντα & Υπηρεσίες
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Το νέο οικολογικό ξενοδοχείο Olive
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Παρά την προσπάθεια αναβάθμισης των μονάδων, τα τελευταία χρόνια μόνο το 15,4% των ξενοδοχείων της
Μυκόνου κατατάσσεται στην κατηγορία των 5 αστέρων, το μέσο μέγεθος δυναμικότητας των ξενοδοχείων στο
νησί ανέρχεται στα 33 δωμάτια, ενώ το αντίστοιχο μέγεθος των μονάδων πολυτελείας φθάνει στα 63
δωμάτια.
Η λειτουργία για την πλειοψηφία των ξενοδοχείων κυμαίνεται από 180 έως 240 ημέρες, τα ποσοστά
πληρότητας για τα ξενοδοχεία που λειτουργούν σε εποχική βάση κυμαίνονται από 60% έως 80%, ενώ για τα
ξενοδοχεία που παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο κυμαίνονται από 35% έως 45%.
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