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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΓΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Από την έντυπη έκδοση 

Του Αντώνη Τσιμπλάκη 
atsimp@naftemporiki.gr

«Καλπάζουν» οι τιμές των πολυτελών θερινών κατοικιών στους top ελληνικούς προορισμούς. Η διαρκής
ανοδική πορεία του ελληνικού τουρισμού έχει αφήσει το αποτύπωμά της και στις high end κατοικίες, τα
ενοίκια των οποίων καταγράφουν πολύ υψηλές αυξήσεις κάθε χρόνο. 

Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της Algean Property που παρουσιάζει σήμερα η «Ν», το 2018 η
Μύκονος, η Σαντορίνη και η Πάρος βρίσκονται στη κορυφή της λίστας με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στα
ενοίκια των πολυτελών κατοικιών σε όλη τη Μεσόγειο, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι στο top ten
βρίσκονται συνολικά οκτώ ελληνικοί προορισμοί. 

Ολόκληρο το άρθρο στη «Ναυτεμπορική»

CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!

Πήραν φωτιά οι τιμές πολυτελών κατοικιών
Αυξήσεις: Οκτώ ελληνικοί προορισμοί στο top ten της Μεσογείου
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