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Μαδρίτη, 15 Ioυνίου 2021 

 

Το κέντρο της Μαδρίτης μετατρέπεται σε προορισμό υψηλών εισοδημάτων 

Η πρωτεύουσα της Ισπανίας μετατρέπεται σε μία από τις πόλεις με τα περισσότερα πολυτελή 

ξενοδοχεία εντός του αστικού κέντρου παγκοσμίως, κάτι που είχε ξεκινήσει πριν από την 

πανδημία, εξαιτίας των χαρακτηριστικών της πόλης, των στόχων της και των τουριστών της. Η 

προσέλκυση τουριστών υψηλών εισοδημάτων αναμένεται να βοηθήσει στην ανάκαμψη του 

τουριστικού τομέα της Μαδρίτης, που έχει πληγεί σε σημαντικό βαθμό από την πανδημία.  

Ένα από τα σημαντικότερα καταλύματα αυτής της κατηγορίας είναι το ξενοδοχείο της Four 

Seasons, το οποίο άνοιξε τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους. Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε 

ένα σύμπλεγμα επτά ιστορικών κτηρίων κατασκευασμένων μεταξύ του 1887 και του 1976, με 

την ανακαίνιση να έχει πραγματοποιηθεί από την τοπική εταιρία Estudio Lamela. Μετράει 200 

δωμάτια μεταξύ 45 και 400 τ.μ., με τη τιμή τους να κυμαίνεται μεταξύ 723 ευρώ και 2.933 ευρώ 

τη βραδιά. Παρόλα αυτά, κανέναν δωμάτιο δε συγκρίνεται με τη βασιλική σουίτα του ξενοδοχείου 

400 τ.μ., που αποτελούσε το γραφείο των Προέδρων της τράπεζας που στεγαζόταν στο κτήριο 

από το 1900.  

Πέραν του ανωτέρω, σημαντικό στολίδι της πόλης αποτελεί από τον Απρίλιο και το ξενοδοχείο 

Mandarin Oriental Ritz, οι εργασίες ανακαίνισης του οποίου διήρκησαν τρία έτη και κόστισαν 99 

εκ. ευρώ. Στη συγκεκριμένη επένδυση πρέπει να προστεθούν και τα 148 εκ. ευρώ που δαπάνησε 

η Ritz με την Σαουδική Olayan για την απόκτηση του ξενοδοχείου. Συνολικά στεγάζονται 153 

πολυτελή δωμάτια, εκ των οποίων 53 σουίτες, με τις τιμές τους να κυμαίνονται μεταξύ 850 και 

930 ευρώ. Επιπλέον, σεφ του εστιατορίου είναι ο Ισπανός κ. Quique Dacosta, του οποίου το 

εστιατόριο στη Dénia του Alicante, έχει τρία αστέρια Michelin.  

Η τάση της υψηλής γαστρονομίας στα πολυτελή ξενοδοχεία της πρωτεύουσας είναι ξεκάθαρη 

και από άλλα παραδείγματα, όπως του ξενοδοχείου Villa Magna, στο οποίο σεφ είναι ο επίσης 

κάτοχος τριών αστεριών Michelin, κ. Jesús Sánchez. Η ανακαίνιση του ξενοδοχείου θα έχει 

ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο και θα λειτουργεί υπό την διεύθυνση της αμερικάνικης Rosewood, η 

οποία, το 2018, αγόρασε το ξενοδοχείο από την RLH Properties έναντι 210 εκ. ευρώ. Σύμφωνα 

με τον κ. Borja Escalada, Διευθύνοντα Σύμβουλο της τελευταίας, η στροφή της Μαδρίτης στα 

πολυτελή ξενοδοχεία ήταν αναμενόμενη, δεδομένης της υψηλής ζήτησης που υπάρχει αλλά και 

της χαμηλής προσφοράς τα παλαιότερα έτη. Παράλληλα, πολυεθνικές τουριστικές εταιρίες έχουν 

πλέον εγκατασταθεί στη Μαδρίτη, αυξάνοντας σημαντικά τον ανταγωνισμό.  

Εντός των επόμενων εβδομάδων θα λειτουργήσει και το Hard Rock Hotel Madrid, το τρίτο 

ξενοδοχείο της αλυσίδας Hard Rock στη χώρα, τεσσάρων αστέρων και 161 δωματίων, κοντά σε 

ένα από τα σημαντικότερα μουσεία της χώρας, αυτό της Βασίλισσας Σοφίας και δίπλα από το 

λεγόμενο τρίγωνο τέχνης της πόλης. Σύντομα θα λειτουργήσει και το Pestana CR7 Gran Via 

Madrid, ιδιοκτήτες του οποίου είναι η επωνυμία Collection και ο διεθνούς φήμης ποδοσφαιριστής 
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κ. Cristiano Ronaldo. Αποτελεί το πρώτο ξενοδοχείο του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή εκτός της 

πατρίδας του, η ταράτσα του οποίου θα είναι ανοικτή και για μη πελάτες του ξενοδοχείου και θα 

περιλαμβάνει εστιατόρια και μπαρ. Πέραν των ανωτέρω, προσεχή ξενοδοχεία που θα 

λειτουργήσουν στο κέντρο της Μαδρίτης το επόμενο έτος είναι το Matrópolis που διαχειρίζεται ο 

όμιλος El Paraguas και το hotel W, πέντε αστέρων με 200 δωμάτια, που κατέχει η Archer Hotel 

Manager. 
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