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Το 1975 ο Νικόλαος Μεταξάς δημιούργησε το πρώτο 
ξενοδοχείο στην Κρήτη, τοποθετώντας για πρώτη φορά το 
νησί στον παγκόσμιο χάρτη των διακοπών.

Στηριζόμενος στις αρχές που πρεσβεύουν τη βιωσιμότητα 
και το σεβασμό στο χαρακτήρα και την παράδοση του 
νησιού, τόσο η λειτουργία, όσο και η στρατηγική ανάπτυξης 
στηρίχθηκαν στις αξίες που διαμόρφωναν και προωθού-
σαν τον τόπο, την ιστορία, τον πολιτισμό, τον άνθρωπο και 
την αυθεντικότητά του.

Πάνω από τέσσερις δεκαετίες επιτυχημένης πορείας και 
διατηρώντας αναλλοίωτες τις ίδιες αξίες, αρχές και ιδανικά 
όπως την πρώτη μέρα της δημιουργίας του, το Metaxa 
Hospitality Group έχει πλέον αποδείξει ότι τα όνειρα 
μπορούν να γίνουν πραγματικότητα μόνο όταν δεσμευόμα-
στε στις ανθρώπινες αξίες, στη σκληρή δουλειά, στη διά 
βίου μάθηση και εκπαίδευση και στη φιλοπρόοδο σκέψη.

Το Metaxa Hospitality Group είναι σήμερα ένας διεθνώς 
αναγνωρισμένος και πολυβραβευμένος όμιλος με περισ-
σότερα από 45 διεθνή βραβεία και πιστοποιήσεις, ενώ παρα-
μένει πρωτοπόρος στον ξενοδοχειακό κλάδο στην Ελλάδα.

Έχοντας στην ιδιοκτησία μας τρία ξενοδοχεία στην Κρήτη 
και τη Σαντορίνη και ένα από τα μεγαλύτερα συνεδριακά 
κέντρα στην Ελλάδα, και λίγο πριν την ολοκλήρωση δυο 
μεγάλων έργων που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη 
διαμόρφωση της σύγχρονης τουριστικής πραγματικότητας, 
συνεχίζουμε με την ίδια πίστη και αφοσίωση στις ίδιες αξίες. 

Σήμερα ο Ανδρέας Μεταξάς, Διευθύνων Σύμβουλος του 
Metaxa Hospitality Group, μας οδηγεί σε ένα πολλά 
υποσχόμενο μέλλον όπου οι εργαζόμενοι, οι επισκέπτες, το 
περιβάλλον, η τοπική κοινωνία, η οικονομία και ο πολιτισμός 
παραμένουν η καρδιά και ο νους όλων όσων είμαστε.

Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕ ΟΡΑΜΑ

Βασιζόμαστε στο βιώσιμο τουρισμό, στην ανάπτυξη με 
υπευθυνότητα και σεβασμό στο περιβάλλον και τις τοπικές 
κοινωνίες.

Με αυτές τις αρχές δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να 
παρέχουμε υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες στους 
επισκέπτες μας, ένα ασφαλές περιβάλλον με προκλήσεις, 
αλλά κι επιβράβευση για τους εργαζόμενούς μας, ενώ 
υποστηρίζουμε με κάθε τρόπο την οικονομία του τόπου 
από όπου λειτουργούμε και αναπτυσσόμαστε, συμβάλλο-
ντας στην ολιστική του ανάπτυξη.

Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η αυθεντική φιλοξενία είναι στο DNA μας. Καλωσορίζου-
με στα ξενοδοχεία μας, όχι απλούς πελάτες, αλλά αληθι-
νούς φίλους. Μοιραζόμαστε μαζί τους τον πολιτισμό πέντε 
χιλιάδων χρόνων, που έχει επίκεντρο τη φιλία, την ευγένεια 
και τον σεβασμό. Από την αρχαιότητα του Ξένιου Δία μέχρι 
τη σημερινή σύγχρονη ποιότητα υπηρεσιών, ο πολιτισμός 
της φιλοξενίας ακμάζει ασταμάτητα κάτω από το ελληνικό 
φως. Η ποιότητα είναι πάντα ο στόχος μας και καθημερινά 
φροντίζουμε να μας διακρίνει η απόλυτη συνέπεια. 
Πιστεύουμε στην ευγένεια και το σεβασμό, αξίες που μας 
διέπουν σε κάθε επαγγελματική και διαπροσωπική σχέση. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΟΠΟΣ
ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 

Μέσα από τις εγκαταστάσεις, την επιμελημένη αρχιτεκτο-
νική και άρτια μελέτη χώρων και παροχών επιδιώκουμε να 
αναδείξουμε τον πολιτισμό, την κουλτούρα και την ιστορία 
του τόπου και των ανθρώπων του. Ανήκουμε όπου εργαζό-
μαστε, ζούμε και μοιραζόμαστε με υπευθυνότητα όλα 
εκείνα που κάνουν κάθε τόπο μοναδικό.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ

Ο πολιτισμός είναι η ταυτότητά μας και με γνώμονα αυτόν 
δημιουργούμε μια παλέτα από δραστηριότητες ειδικά 
σχεδιασμένες να φέρνουν σε επαφή τον επισκέπτη με την 
ιδιαιτερότητα του τόπου, των αξιών του, της καθημερινό-
τητάς του και της γαστρονομίας του. 

Η εμπειρία της φιλοξενίας είναι σημαντικό μέρος της 
λειτουργίας μας και για αυτό εργαζόμαστε καθημερινά 
ώστε να δημιουργούμε, να υλοποιούμε και να προσφέρου-
με ξεχωριστές δράσεις μέσα από την πολυτελή, σύγχρονη 
και άνετη διαμονή που παρέχουμε.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ



ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ

Η καρδιά και ο νους του ομίλου μας ήταν από την πρώτη 
στιγμή οι άνθρωποί του, οι 669 εργαζόμενοι σε αυτόν που 
δίνουν καθημερινά το χαμόγελο, την αφοσίωση και την 
αγάπη σε αυτό που κάνουν. Υποστηρίζουμε το έργο των 
εργαζομένων μας μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση και 
κατάρτιση, η οποία είναι για εμάς προτεραιότητα, ενώ οι 
άριστες διαπροσωπικές σχέσεις είναι εκείνες που μας 
καθορίζουν και συνθέτουν το ομαδικό, ανθρωποκεντρικό 
πνεύμα μας.

ΕΜΠΝΕΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑ
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ 

Μέσα από συγκεκριμένες και επιστημονικές μελέτες κι 
εφαρμογές προάγουμε την Κοινωνική Ευθύνη σε κάθε μας 
λειτουργία και δραστηριότητα. Καθημερινά σε κάθε τομέα, 
το πρώτο μέλημά μας είναι η κοινωνική συνείδηση και συνει-
σφορά, ώστε να υποστηρίζουμε ολιστικά την τοπική κοινωνία 
και οικονομία στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του We Do Local. 

ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ
ΜΑΣ ΠΡΑΞΗ 

Υποσχόμαστε και δεσμευόμαστε να διατηρούμε τον 
τοπικό χαρακτήρα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η βιωσιμότη-
τα καθορίζει τη στρατηγική μας και δίνει την πρόκληση και 
το κίνητρο να δημιουργούμε πάντα τρόπους να μην επιβα-
ρύνουμε το περιβάλλον, αναζητώντας και  χρησιμοποιώ-
ντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η επιλογή των συνερ-
γατών μας σε κάθε τομέα στηρίζεται σε αυτή την αρχή.

ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ 

Κάθε συνεργασία που δημιουργούμε είναι για εμάς μια 
συμφωνία με στόχο την επιτυχία και τη διάρκειά της στο 
χρόνο. Πάνω από 4 δεκαετίες συνεχούς πορείας και 
λειτουργίας η διαφάνεια σε κάθε τομέα και συναλλαγή, και 
η αξιοπιστία είναι αξίες που κερδίσαμε κι εφαρμόσαμε με 
συνέπεια.

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ

Κάθε ξενοδοχείο μας γίνεται πρεσβευτής της κουλτούρας 
και του πολιτισμού κάθε τόπου κι εμπνέει κάθε ταξιδιώτη, 
ώστε να αποκτήσει και ο ίδιος σχέση με την αυθεντικότη-
τα και μοναδικότητα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Αποστολή μας είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η 
ευθύνη μας στις τοπικές κοινωνίες. Καθώς και η δημιουρ-
γία αυθεντικών εμπειριών φιλοξενίας για τους καλεσμέ-
νους μας που προβάλλουν τον μοναδικό χαρακτήρα και 
την πολιτιστική κληρονομιά των τόπων που λειτουργούμε. 

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

Στο πλαίσιο της στρατηγικής μας ανάπτυξης, στόχος μας 
είναι η ολοκλήρωση και αξιοποίηση της εναπομείνουσας 
γης στη Σαντορίνη, καθώς και της αξιοποίησης 1.400.000 
τμ έκτασης που αφορά το έργο μας Cape Tholos στο 
Καβούσι της Ιεράπετρας Κρήτης. Το έργο Cape Tholos 
έχει ενταχθεί στις Στρατηγικές Επενδύσεις του Οργανι-
σμού Enterprise Greece.

Συνεχίζουμε με το ίδιο όραμα και πάθος να επενδύουμε 
στον τουριστικό τομέα μέσα από τον συνεδριακό τουρι-
σμό και τον τουρισμό ευεξίας, τόσο στην Κρήτη, όσο και 
τη Σαντορίνη, αλλά και σε άλλους προορισμούς της 
Ελλάδας.

OΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ

Oι άνθρωποί μας, με υψηλό αίσθημα φιλοξενίας, έχουν 
απόλυτη κατάρτιση και γνώση της τοπικής αγοράς και του 
τουριστικού προϊόντος που καλούνται να διαχειριστούν. Οι 
καινοτόμες ιδέες, ο σεβασμός στο περιβάλλον και η 
άψογη εξυπηρέτηση με προσοχή στην κάθε λεπτομέρεια 
είναι στοιχεία που μας χαρακτηρίζουν ως ομάδα και με 
αυτά πορευόμαστε στο μέλλον.



ΤΟ PORTFOLIO ΜΑΣ

ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΤΟ PORTFOLIO ΜΑΣ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 3 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΑΙ ΕΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ 

ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟ 2020 ΣΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟ PROJECT ΤΟΥ GROUP ΜΑΣ 

ΣΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΘΟΛΟΣ.





Ένα all-inclusive 5 αστέρων θέρετρο, για οικογένειες, το 

οποίο στόχο έχει να αναδεικνύει την αυθεντική Κρητική 

καθημερινότητα. Ταυτόχρονα, το Creta Maris, είναι ένα 

πρωτοπόρο ξενοδοχείο στην Ελλάδα, λόγω των πρακτικών 

βιωσιμότητας, αφού επιδιώκει να είναι το πρώτο ξενοδο-

χείο στην Ελλάδα με μηδενικά απορρίμματα (zero waste).

CRETA MARIS 
BEACH RESORT

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
ΚΡΗΤΗ

ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 1975

ΔΩΜΑΤΙΑ: 681

ΕΚΤΑΣΗ 200.000 ΤΜ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 2014-2018



Ένα 5 αστέρων ξενοδοχείο, με ηλικιακό όριο από 16+ και 

κύριο άξονα ενδιαφέροντος που κινείται γύρω από την 

ψυχαγωγία και την ευεξία. Ανήκει προσωρινά στο portfolio 

της εταιρείας Tui Magic Life με μια άδεια franchisee, και 

το διαχειρίζεται και το λειτουργεί το Group.

TUI MAGIC LIFE
CANDIA MARIS

ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗ

ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 1995

ΔΩΜΑΤΙΑ: 285

ΕΚΤΑΣΗ 80.000 ΤΜ / 2.000 ΤΜ SPA CENTER

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 2009



To Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa με 55 σουίτες, 

2 βίλες και το μεγαλύτερο Spa στη Σαντορίνη, είναι ένα 

πολυβραβευμένο ξενοδοχείο με υψηλής ποιότητας 

εξυπηρέτηση, η οποία συνδυάζεται με μία αυθεντική και 

εξατομικευμένη εμπειρία για κάθε επισκέπτη. Είναι το 

πρώτο ξενοδοχείο στην Ελλάδα με πιστοποίηση Boutique 

Ξενοδοχείο.

SANTO MARIS OIA
LUXURY SUITES & SPA

ΟΙΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 2016

ΣΟΥΙΤΕΣ: 55

ΒΙΛΕΣ: 2

ΕΚΤΑΣΗ 25.000 ΤΜ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ SPA ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ



Ένα από τα μεγαλύτερα συνεδριακά κέντρα της Ελλάδας 

και το μεγαλύτερο στην Κρήτη σε έκταση 6.000 τμ. Διαθέ-

τει 30 συνεδριακές αίθουσες και μπορεί να φιλοξενήσει 

ως 5.025 συνέδρους. Πρόκειται για έναν πολύ κομψό και 

πολυμορφικό χώρο που επιτρέπει στον διοργανωτή του 

συνεδρίου να έχει εύρος επιλογών και δυνατοτήτων. Η 

ομάδα των εργαζομένων μας εξειδικεύεται στον συνεδρι-

ακό τουρισμό και είναι πλήρως καταρτισμένη να παρέχει 

υψηλό επίπεδο υπηρεσιών σε κάθε τομέα της οργάνωσής 

του φροντίζοντας κάθε λεπτομέρεια. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΡΗΤΗΣ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
ΚΡΗΤΗ



FACTS & NUMBERS 



ΤΟ PORTFOLIO ΜΑΣ

3 Ξενοδοχεία

1.023 Δωμάτια

168.000 Επισκέπτες

396.650 Διανυκτερεύσεις

1 Συνεδριακό Κέντρο / 6.000 τμ / 5.025 σύνεδροι

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

669 Συνολικός αριθμός εργαζομένων

328 Άνδρες

341 Γυναίκες

535 είναι από την Κρήτη

122 είναι από την υπόλοιπη Ελλάδα

263 ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 18-29

54 νέοι και νέες κάνουν την πρακτική τους

Επενδύουμε στη διά βίου μάθηση και επιμόρφωση των εργαζομένων μας με σεμινά-

ρια και άλλες δράσεις. 

Το 2018 πραγματοποιήθηκαν 131 σεμινάρια μετεκπαίδευσης πλέον των τακτικών 

εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ετήσιος Τζίρος 37.537.434,00 €

Εισόδημα συνεισφοράς στην τοπική κοινωνία 9.458.168,35 €

Απόδοση φόρων και συνεισφοράς στην κοινωνία 24.861.159 €

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

44,23% των επισιτιστικών προϊόντων από τοπικούς παραγωγούς

Συνεργαστήκαμε με 113 τοπικούς παραγωγούς στην Κρήτη και στη Σαντορίνη

Ανακυκλώθηκαν 111.174,34 κιλά αποβλήτων

Το Creta Maris φιλοδοξεί να γίνει το πρώτο ξενοδοχείο zero-waste στην Ελλάδα

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τα ξενοδοχεία του ομίλου έχουν αναγνωριστεί και διακριθεί για την υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών μέσα από πολιτικές βιωσιμότητας κι έχουν λάβει περισσότερα από 45 

σημαντικά διεθνή βραβεία και πιστοποιήσεις.

Το Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa είναι το πρώτο ξενοδοχείο στην Ελλάδα που 

έχει πιστοποιηθεί ως “Boutique Hotel’’ και έχει βραβευτεί ως “World’s Leading 

Boutique resort”.

Ο Παγκόσμιος Κώδικας Ηθικών Αρχών για τον Τουρισμό βρίσκεται στον πυρήνα της 

λειτουργίας του Ομίλου. 

2018



ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΤΟ ΔΙΕΠΕΙ 

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 

ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΑΔΙΑΚΟΠΑ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ, ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.

ΚΑΘΕ ΜΑΣ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ 

ΠΡΑΞΗ, ΕΜΠΝΕΥΣΗ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ.







28A Al. Papanastasiou Av.,
Heraklion, 713 06 Crete,
Greece
T. +30 2810 300 520
F. +30 2810 300 523
E. info@metaxahospitality.gr
www.metaxahospitality.gr




