ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

11 Ιανουαρίου 2021
Οι κατοικίες της Holiday Residences στο Aphrodite Hills Resort, του ομίλου
PRODEA Investments, επιλογή της Homes & Villas
από την Marriott International
Οι εντυπωσιακές επιλογές διαμονής στο Aphrodite Hills Resort, του ομίλου PRODEA
Investments, είναι τώρα διαθέσιμες και στη λίστα των Homes & Villas από την Marriott
International. Οι κατοικίες της Holiday Residences που θα παρουσιάζονται σε ένα
παγκόσμιο κοινό, επιλέχθηκαν βάσει πολύ συγκεκριμένων προτύπων και
προδιαγραφών της Homes & Villas από την Marriott International και αφορούν,
κυρίως, στην ποιότητα, το σχεδιασμό, την καθαριότητα, το συνδυασμό ανέσεων και
την άριστη εξυπηρέτηση.
Η επίλεκτη συλλογή κατοικιών, θα συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα επιβράβευσης
των εκατομμυρίων πελατών της Homes & Villas από την Marriott International, οι
οποίοι θα μπορούν πλέον να εξαργυρώνουν πόντους και να τους μετατρέπουν σε
δωρεάν διαμονή μέσα από το homesandvillasbymarriott.com.
Με την επιλογή του Aphrodite Hills Resort, η Homes & Villas από την Marriott
International αφήνει ένα ακόμα σημαντικό αποτύπωμα σε μια κορυφαία πορεία προς
την ποιότητα και την πολυτέλεια της ταξιδιωτικής εμπειρίας σε όλες τις χώρες του
κόσμου. Προσφέρει σπίτια υψηλής ποιότητας στην Αμερική, την Ευρώπη, την
Καραϊβική και τη Λατινική Αμερική με όλα αυτά να αποτελούν μέρος του διεθνούς
χαρτοφυλακίου της Marriott ενώ προσεγγίζουν πάνω από 140 εκατομμύρια μέλη του
προγράμματος Marriott Bonvoy™ τα οποία έχουν τη δυνατότητα δωρεάν διαμονής σε
χιλιάδες σπίτια και σε 30 ξενοδοχεία ανά τον κόσμο.
Η Aphrodite Hills Holiday Residences διαθέτει μια τεράστια γκάμα εντυπωσιακών
εξοχικών κατοικιών και διαμερισμάτων στο πολυβραβευμένο και πολυδιαδραστικό
Aphrodite Hills Resort στην Κύπρο. Κάθε χώρος διαμονής της Holiday Residences
παρέχει στους επισκέπτες μοναδική γεύση ενός κορυφαίου lifestyle του νησιού σε
συνδυασμό με ένα μαγευτικό φυσικό περιβάλλον και απρόσκοπτη θέα προς τη
Μεσόγειο.

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που είμαστε μέρος της συλλογής της Homes & Villas
από την Marriott International», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της Aphrodite Hills
Holiday Residences, Τηλέμαχος Χασάπης, «Η αφοσιωμένη ομάδα του Resort,
εργάζεται σκληρά εδώ και πολλά χρόνια για να επιτύχει αυτήν την πολύ συγκεκριμένη
ποιότητα και αυτό αληθινά είναι μια αναγνώριση του επαγγελματικού επιπέδου και των
υψηλών προδιαγραφών που προσφέρουμε εδώ, στον Προορισμό για Όλες τις
Αισθήσεις».
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Aphrodite Hills Resort, Γιώργος Μισιρλής, πρόσθεσε «Η
Marriott International έχει αποδείξει περίτρανα την αφοσίωσή της σε ένα υψηλότερο
όραμα για τη νέα γενιά ταξιδιωτών και η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα αυτό μας
τιμά, καθώς ταυτίζεται άψογα με τη δική μας φιλοσοφία και το δικό μας όραμα. Το
Aphrodite Hills Resort είναι το πρώτο και μοναδικό θέρετρο στο είδος του στην Κύπρο.
Πρωτοπορούμε και φροντίζουμε να προσφέρουμε επίπεδο και μοναδικότητα με στόχο
την υψηλή ικανοποίηση των επισκεπτών μας, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι
επαναλαμβανόμενοι. Ως ο ιδανικός Ευρωπαϊκός προορισμός δραστηριοτήτων,
αθλητισμού αλλά και γαστρονομίας, η επιλογή της Holiday Residences από την
Marriott International αποτελεί επιβράβευση και αναγνώριση της ποιότητας του
προϊόντος μας».
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