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Επτά ισπανικές ξενοδοχειακές αλυσίδες στις εκατό πρώτες θέσεις των 

μεγαλύτερων ξενοδοχείων παγκοσμίως 

 

 

Σύμφωνα με την έρευνα του Hotelsmag (το κλαδικό περιοδικό, το οποίο εδώ και 45 χρόνια 

παρέχει ενημέρωση σε 90.000 επαγγελματίες του χώρου σε περισσότερες από 160 χώρες για 

τις εξελίξεις στο σύνολο των πτυχών του ξενοδοχειακό κλάδου) για τις μεγαλύτερες 

ξενοδοχειακές εταιρίες παγκοσμίως, επτά ισπανικές αλυσίδες κατατάσσονται μεταξύ των εκατό 

πρώτων θέσεων, ενώ ακόμη 14 τοποθετούνται μεταξύ των 300 μεγαλύτερων.  

Η Meliá Hotels International είναι η μεγαλύτερη ισπανική αλυσίδα αναφορικά με τον αριθμό των 

δωματίων ενώ στην παγκόσμια κατάταξη βρίσκεται στην 20η θέση, 2 θέσεις χαμηλότερα από ότι 

το 2017. Συνολικά, το 2018, η αλυσίδα κατείχε 83.253 δωμάτια και 329 ξενοδοχεία ανά τον 

κόσμο. Στη 31η θέση της παγκόσμιας κατάταξης είναι ο ισπανικός ξενοδοχειακός όμιλος Barceló 

Hotels Group, έχοντας 55.670 δωμάτια και 251 ξενοδοχεία και 2 θέσεις χαμηλότερα από την 

κατάταξη του 2017. Στην 38η θέση με συνολικά 42.155 δωμάτια σε μόλις 92 ξενοδοχεία, είναι η 

Riu Hotels. Μεταξύ των πρώτων 50 θέσεων και, συγκεκριμένα στην 46η θέση, βρίσκεται η 

Iberostar Hotels & Resorts καθώς τα 124 ξενοδοχεία τους έχουν συνολικά 37.100 δωμάτια.  

Σημειώνεται ότι ο όμιλος NH δεν εμφανίζεται στον κατάλογο για το 2018, καθώς προσμετράται 

στην ταϊλανδική Minor, η οποία με αυτήν την προσθήκη ανήλθε από τη θέση 68 του 2017, στην 

23η θέση στον κατάλογο του 2018. Από τις συνολικά 21 ισπανικές αλυσίδες, οι εννέα ανέβηκαν 

στην κατάταξη του 2018 σε σύγκριση με την κατάταξη που κατείχαν στην ίδια έρευνα το 2017, 

ενώ όλες οι υπόλοιπες αλυσίδες έπεσαν στην τελευταία κατάταξη. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι η Meliá διαθέτει ένα ξενοδοχείο στη χώρα μας, το οποίο βρίσκεται στην 

Αθήνα. Ο όμιλος Barceló διαθέτει ένα ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο και η Iberostar Hotels & 

Resorts έχει δύο ξενοδοχεία στην Κρήτη. 
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