
Πρόλογος

Ο καλύτερος τρόπος για να δημιουργήσει κανείς αξία στον 
21ο αιώνα είναι να συνδυάσει την ποιότητα με την καινοτο-
μία. H φιλοξενία αποτελεί ένα ταχέως εξελισσόμενο κλάδο, 

έχοντας στο επίκεντρο την ποιοτική αναβάθμισή του και τη συνεχή 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του. 

Η ανάπτυξη των Βoutique & lifestyle hotels απαντά σε αυτή την 
ανάγκη και αποτελεί μια από τις κυρίαρχες τάσεις της ελληνικής ξε-
νοδοχίας, τα τελευταία χρόνια. Μετά από προσπάθειες δεκαετιών 
τυποποίησης και ομογενοποίησης του τουριστικού προϊόντος, με 
αποτέλεσμα την εδραίωση διεθνών προτύπων παραγωγής και κα-
τανάλωσης, ο ελληνικός ξενοδοχειακός κλάδος βιώνει πλέον μια 
ταχέως αναπτυσσόμενη τάση όπου το ζητούμενο είναι η «διαφο-
ροποίηση της εμπειρίας» στη διαμονή.  

Σε αυτό το πλαίσιο το βιβλίο «Boutique Hotels: διαφοροποίηση 
προϊόντων της τουριστικής ανάπτυξης, όψεις μιας νέας μορφής ξε-
νοδοχειακής φιλοξενίας» προϊόν μελέτης και διαβουλεύσεων στα 
πλαίσια των διεργασιών του ΞΕΕ συνδυάζει εννοιολογικά και πρα-
κτικά ζητήματα, θεωρία και εμπειρία για την τουριστική ανάπτυξη 
και ιδιαιτέρως για την εδραίωση νέων μορφών βιώσιμης φιλοξενί-
ας, οι οποίες ικανοποιούν την αυξανόμενη επιθυμία του τουρίστα 
για εξατομικευμένη εμπειρία διαμονής και διαβίωσης στον τόπο 
προορισμού. Συγκριτικό πλεονέκτημα του βιβλίου είναι η επιστα-
μένη έρευνα με στόχο να καλυφθούν τα κενά ως προς την ορι-
οθέτηση και τα προσδιοριστικά χαρακτηριστικά αυτών των νέων 
μορφών τουριστικής διαμονής και με τον τρόπο αυτό η διευκό-
λυνση της διαχείρισής τους. Επίσης, η ενδελεχής παρουσίαση των 
δομικών χαρακτηριστικών των boutique hotels, οι βιβλιογραφικές 
αναφορές που χρησιμοποιούνται, αλλά και τα στατιστικά στοιχεία 
που αναλύονται και σκιαγραφούν την εξέλιξη του τουρισμού και  
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ξενοδοχειακού κλάδου, τόσο σε διεθνές όσο και σε επίπεδο χώρας 
είναι επίσης από τα ισχυρά σημεία του βιβλίου, για τη κατανόηση 
της εισαγωγής αυτής της ξενοδοχειακής καινοτομίας στην ελληνική 
τουριστική πραγματικότητα.

Tο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΞΕΕ), δρώντας ως 
φορέας που προάγει υπεύθυνα την επιχειρηματικότητα της ελληνι-
κής ξενοδοχίας, έχει σχεδιάσει και υλοποιεί καινοτόμα προγράμ-
ματα, ενθαρρύνοντας τους ξενοδόχους να στραφούν σε σύγχρονες 
και βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές. Στην κατεύθυνση αυτή, το 
πρόγραμμα Boutique Hotel στοχεύει στον ουσιαστικό εμπλουτισμό 
της βιωματικής εμπειρίας των επισκεπτών της χώρας με καινοτόμα 
σύνθετα και ολοκληρωμένα προϊόντα υψηλής προστιθεμένης αξί-
ας, τα οποία ενισχύουν τη συνολική ανταγωνιστικότητα του ελλη-
νικού τουρισμού. Το πρόγραμμα Boutique Hotels έχει εξελιχθεί σε 
σφραγίδα ποιότητας και οριοθέτησης των μικρών ξενοδοχείων με 
επιπρόσθετη διακριτή προσωπικότητα στο χώρο της προσφοράς 
καταλύματος και σαφή διαφοροποίηση, στη χώρα.

Σήμερα, ειδικά μετά από δυο χρόνια πανδημίας βιώνουμε ένα κό-
σμο που υπόκειται σε  ραγδαίες μεταβολές στα πλαίσια των οποίων 
Ποιότητα και Εμπιστοσύνη είναι η μόνη συνταγή επιτυχίας στο χώρο 
του καταλύματος και γενικότερα του τουρισμού. Αυτή την κατεύθυν-
ση υπηρετεί το σήμα Boutique Hotel, αυτή είναι που χτίζει τη σχέση 
εμπιστοσύνης με τον επισκέπτη και ευρύτερα την τουριστική αγορά. 

Η βιώσιμη φιλοξενία δεν είναι ουτοπία, είναι ρεαλιστικός στόχος 
που μπορούμε να επιτύχουμε όλοι μαζί. Διότι πρωτίστως βιώσιμη 
φιλοξενία σημαίνει μετάβαση σε μια Ελλάδα αυξημένων δυνατοτή-
των, με αναβαθμισμένες υποδομές, με τεχνολογική ευφυία,  καινο-
τομία υπηρεσιών και  ποιότητα στην καθημερινότητα όλων.  

Αλέξανδρος Βασιλικός
Πρόεδρος Δ.Σ. Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος



Εισαγωγή

Στην πορεία εξέλιξης των διαρθρωτικών μεταβολών του κλά-
δου φιλοξενίας στην Ελλάδα, το παρόν βιβλίο παρουσιάζει 
διεξοδικά τα θεσμικά προσδιορισμένα χαρακτηριστικά, τις 

τρέχουσες τάσεις και γενικότερα τη γέννηση στον τομέα καταλύ-
ματος ενός διαφοροποιημένου προϊόντος, των «boutique hotels», 
που εμφανίστηκαν σε διεθνές επίπεδο και αποτελούν ήδη αναπό-
σπαστο στοιχείο του ξενοδοχειακού κλάδου και του τουρισμού 
στη χώρα μας.

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι, μέσα από τη διερεύνηση της 
εξελικτικής πορείας του ξενοδοχειακού κλάδου, κάτι το οποίο κα-
θορίζει, σε μεγάλο βαθμό, την εκάστοτε διαμορφούμενη τουριστι-
κή κατανάλωση και απασχόληση σε μία χώρα ή έναν τόπο, να απο-
τυπωθούν οι προσπάθειες των τελευταίων 10 ετών για τη θεσμική 
θεμελίωση ενός επαγγελματικά λειτουργούντος καταλυματικού συ-
στήματος, των boutique hotels, που συνιστούν μια σχετικά νέα 
μορφή ξενοδοχειακής φιλοξενίας. Η εν λόγω μορφή ξενοδοχειακού 
καταλύματος, η οποία ικανοποιεί την αυξανόμενη επιθυμία του του-
ρίστα για εξατομικευμένη εμπειρία διαμονής και διαβίωσης στον 
τόπο προορισμού, έχρηζε, για λόγους εύρυθμης λειτουργικότητας, 
θεσμικής θεμελίωσης, πράγμα που επετεύχθη με την ενεργοποίηση 
του συστήματος πιστοποίησης «Boutique Hotel» από το Ξενοδοχει-
ακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Ο κλάδος των καταλυμάτων στην Ελλάδα αποτελεί μια ταχέως 
εξελισσόμενη βιομηχανία, όπου το ζητούμενο, ιδίως κατά τη διάρ-
κεια του 21ου αιώνα, είναι η ποιοτική του αναβάθμιση και η αύξη-
ση της ανταγωνιστικότητάς του, στην οποία ιδιαίτερο ρόλο παίζει η 
ποιότητα του ξενοδοχειακού κλάδου. Μετά τη σταδιακή του μετά-
βαση από την ομογενοποίηση της παραγωγής διαμέσου των μεγά-
λων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που στήριξαν τη μαζική ικανο-
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ποίηση μεγάλων αριθμών τουριστών, σχετικά πρόσφατα έχει αρχί-
σει και η παράλληλη ανάπτυξη πιο εξειδικευμένων μοντέλων ξενο-
δοχειακής παραγωγής, όπου η παροχή εξατομικευμένων εμπειρι-
ών αποτελεί την προστιθέμενη αξία των νέων αυτών καταλυμάτων. 
Στην ελληνική ξενοδοχία, αυτές οι μεταβατικές διαδικασίες συνδέ-
ονται άμεσα και με τις μεταβολές στην καταναλωτική συμπεριφορά 
των ξένων κυρίως τουριστών, οι οποίοι ολοένα και περισσότερο 
επιθυμούν προσωποποιημένες υπηρεσίες διαμονής.

Το βιβλίο αυτό, που αποτελείται από έξι κεφάλαια, στοχεύει να 
αποτυπώσει και να ερμηνεύσει την όλη διαδικασία διαμόρφωσης 
των νέων μορφών ξενοδοχειακού καταλύματος που συνιστούν τα 
boutique hotels. 

Στο πρώτο κεφάλαιο προσδιορίζονται η διαχρονική εξέλιξη 
του τουριστικού φαινομένου σε παγκόσμιο επίπεδο, και η εξελικτι-
κή πορεία της τουριστικής ζήτησης στην Ελλάδα, από την πρώτη 
μεταπολεμική περίοδο έως τις ημέρες μας. Ειδικότερα, αναλύεται 
η εξέλιξη κύριων μεγεθών του διεθνούς τουρισμού (όπως αφίξεις, 
εισπράξεις, δαπάνες) σε παγκόσμιο επίπεδο, επίπεδο διευρυμένων 
περιφερειών και χωρών. Στη συνέχεια διερευνάται η εξέλιξη του ελ-
ληνικού τουρισμού, από την πλευρά της ζήτησης, σε μια προσπά-
θεια να προσδιοριστεί η συνολική πορεία του φαινομένου στη χώ-
ρα, το οποίο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εθνική οικονομία, 
να εντοπισθούν τα γεγονότα που αποτέλεσαν ορόσημο σε αυτή την 
πορεία, να προσδιοριστούν τα μεταβαλλόμενα κίνητρα των εισερ-
χόμενων τουριστών, καθώς και τα ενδημικά χαρακτηριστικά του. Η 
ανάλυση αυτή ολοκληρώνεται με μια προσπάθεια κατάταξης των 
δεκατριών περιφερειών της χώρας μέσα από την επεξεργασία και 
ερμηνεία μεγεθών και βασικών δεικτών της τουριστικής ζήτησης.

Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται μια περιοδολόγηση της 
εξέλιξης της ελληνικής ξενοδοχίας, από τις πρώτες προσπάθειες σχη-
ματισμού του πάγιου τουριστικού αποθεματικού στη χώρα, που 
χρονικά τοποθετούνται στις αρχές του 19ου αιώνα, έως και τις μέ-
ρες μας. Ωστόσο, η ανάλυση επικεντρώνεται στη μεταπολεμική πε-
ρίοδο και εντεύθεν, όπου η ανάδειξη του τουρισμού, και ιδίως του 
ξενοδοχειακού κλάδου, σε βασικό συστατικό της αναπτυξιακής και 
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περιφερειακής πολιτικής, συμβάδισε με την εξέλιξη των βασικών 
μεγεθών του, από το 1950 έως και το 2019.

Στο τρίτο κεφάλαιο, στην πρώτη ενότητα γίνεται αναφορά 
στον κλάδο της φιλοξενίας, ενώ στη δεύτερη ενότητα δίνεται έμ-
φαση στα κύρια γνωρίσματα των ξενοδοχειακών καταλυμάτων, 
τα οποία προσδιορίζονται ως παραγωγικές μονάδες, τόσο εντά-
σεως πάγιων στοιχείων όσο και εντάσεως εργασίας, ή ακόμα κα-
λύτερα εντάσεως προσωπικότητας, καθώς ένας από τους καθο-
ριστικούς παράγοντες ικανοποίησης του τουρίστα – καταναλωτή 
αποτελεί η εξατομικευμένη εξυπηρέτηση. Στην επόμενη ενότητα 
αναλύεται η ξενοδοχειακή αγορά, η οποία ειδικά από τα μέσα 
της δεκαετίας του 2010 διανύει μια περίοδο ανακατατάξεων, στα 
πλαίσια μιας παγκόσμιας πελατοκεντρικής οικονομίας, με τις συγ-
χωνεύσεις των ξενοδοχειακών brands και τα boutique hotels να 
αποτελούν τις δύο κυρίαρχες τάσεις. Σε αυτά τα πλαίσια, στην τέ-
ταρτη ενότητα του κεφαλαίου αναλύονται η γένεση και η εξέλιξη 
των boutique hotels σε διεθνές επίπεδο. Επίσης, μέσα από τη δι-
εθνή συζήτηση και εμπειρία, γίνεται προσπάθεια προσδιορισμού 
του όρου «boutique hotel» και των βασικών χαρακτηριστικών 
του. Στο τέλος του κεφαλαίου αυτού, διαπιστώνεται ότι σήμερα 
έχει πλέον αναπτυχθεί μια διακριτή βιομηχανία boutique φιλοξε-
νίας, η οποία περιλαμβάνει διάφορους τύπους τουριστικών κατα-
λυμάτων, οι οποίοι και αναλύονται. 

Στη χώρα μας, η μη θεσμοθέτηση, μέχρι πρότινος, των boutique 
hotels ως διακριτό είδος ξενοδοχειακού καταλύματος, είχε ως επα-
κόλουθο τα καταλύματα αυτά να αδειοδοτούνται ως ξενοδοχεία και 
να πιστοποιούνται στις κατηγορίες αστεριών, χωρίς καμία αναφορά 
στην ιδιαίτερη μορφή τους. Πρόκειται για ένα έλλειμμα, που επιχει-
ρεί να καλύψει – έως έναν βαθμό – το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο 
Ελλάδος (ΞΕΕ), με τη θεμελίωση ενός ποιοτικού προτύπου λειτουρ-
γίας των «Boutique Hotels» στη χώρα. Αυτή η διαδικασία, όπως 
αποτυπώνεται στο τέταρτο κεφάλαιο του βιβλίου, ξεκίνησε στα 
τέλη της δεκαετίας του 2000, με τη συγκρότηση ειδικής Ομάδας ερ-
γασίας στο ΞΕΕ και τη δημοσίευση σχετικής μελέτης από την Πανελ-
λήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ), αλλά ολοκληρώθηκε στα τέ-
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λη του 2017, με τη θέσπιση και την ενεργοποίηση του συστήματος 
πιστοποίησης «Boutique Hotel». 

Στο κεφάλαιο αυτό, έχοντας γίνει κατανοητό ότι το boutique 
hotel αφορά καταλύματα, όπου η μοναδικότητα, ή αλλιώς η αυθεντι-
κότητα της εμπειρίας αναδύεται σε βασικό ζητούμενο, κύριο ερευνητι-
κό ερώτημα καθίσταται ο προσδιορισμός του concept σχεδιασμού και 
λειτουργίας των boutique hotels που λειτουργούν στην Ελλάδα. Με 
επιδίωξη την ανεύρεση ικανοποιητικών απαντήσεων στο προαναφε-
ρόμενο ερώτημα, εφαρμόστηκε μια μεικτή μέθοδος, υιοθετώντας την 
προσέγγιση του τριγωνισμού της ποσοτικής και της ποιοτικής έρευνας. 
Αυτό στόχευε και στο να καλυφθεί το σοβαρό έλλειμμα αξιόπιστων 
στατιστικών στοιχείων, για την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση και 
ερμηνεία της διαρθρωτικής εξέλιξης των boutique hotels στη χώρα.

Το ολοκληρωμένο επιχειρηματικό οικοσύστημα λειτουργιών που 
έχει αναπτύξει και υποστηρίζει το ΞΕΕ, το οποίο παρουσιάζεται διεξο-
δικά στο πέμπτο κεφάλαιο, συμβάλλει αρχικά στην πιστοποίη-
ση του πρωτοποριακού σχεδιασμού και των καινοτόμων υπηρεσιών, 
και στη συνέχεια στην ουσιαστική ανάδειξη και προβολή των κατα-
λυμάτων εκείνων που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής 
προστιθέμενης αξίας. Στο παρόν κεφάλαιο αποτυπώνονται τα δομι-
κά χαρακτηριστικά των πιστοποιημένων boutique hotels, και συγκε-
κριμένα: (α) το είδος καταλύματος και το μέγεθος, (β) οι κατηγορίες 
αστεριών και η περίοδος έναρξης λειτουργίας, (γ) η τυπολογία των 
boutique hotels, σύμφωνα με τον τόπο εγκατάστασης, (δ) οι προ-
σφερόμενες αναβαθμισμένες παροχές και υπηρεσίες των boutique 
hotels. Το εν λόγω κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση αντι-
προσωπευτικού φωτογραφικού υλικού από το πρόγραμμα Boutique 
hotel, ώστε να αποτυπωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η συν-
θετότητα αυτής της σχετικά νέας μορφής ξενοδοχειακής φιλοξενίας.

Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο αναλύονται θέματα δια-
χείρισης παγκόσμιων κρίσεων που επηρεάζουν, έστω και βραχυπρό-
θεσμα, τον τουρισμό και την ξενοδοχία. Ειδικότερα, διαπιστώνεται 
ότι οι δυσμενείς αυτές συγκυρίες καθ’ όλη τη διάρκεια των εβδομή-
ντα ετών ανάπτυξης του τουριστικού φαινομένου, δεν οδήγησαν σε 
μείωση του συνολικού του όγκου, αλλά μετέβαλλαν κάθε φορά, κα-
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τά το μάλλον ή ήττον, τον προσανατολισμό και τα χαρακτηριστικά 
των τουριστικών ροών. Σε κύριο θέμα συζήτησης έχει αναδειχθεί, 
τόσο η διαχείριση της κρίσης από τις ίδιες τις ξενοδοχειακές επιχει-
ρήσεις όσο και το θέμα ετοιμότητάς τους για την επόμενη ημέρα. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται η εξάπλωση του Κορωνοϊού σε 
βασικό παράδειγμα crisis management, με τη διάκριση της διαχείρι-
σης της κρίσης της πανδημίας στον ελληνικό τουρισμό και τον κλάδο 
φιλοξενίας στις εξής τρεις αλληλοδιάδοχες φάσεις: έκτακτη ανάγκη, 
ενδιάμεση φάση και μακροπρόθεσμη αποκατάσταση. Στις αρχές του 
2022, δύο χρόνια μετά την κήρυξη της πανδημίας, η συζήτηση εστι-
άζεται στη μορφή όλων των συνισταμένων του τουρισμού και της 
ξενοδοχίας για τη μετάβαση του τομέα σε μια βελτιωμένη κατάσταση 
βιώσιμης ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρούμε ότι τα boutique 
hotels μπορούν να παίξουν έναν σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια 
ενίσχυσης του ξενοδοχειακού κλάδου, αφού πρόκειται για μικρά ξε-
νοδοχεία μοναδικού σχεδιασμού και υψηλών προδιαγραφών, και 
κυρίως λειτουργικά ευέλικτα. Έτσι, με τη βοήθεια της βασικής τους 
επαγγελματικής επιδίωξης, που αποτελεί η ανάπτυξη της αίσθησης, 
της σπιτικής ζεστασιάς και της άνεσης, ως μείζον στοιχείο της ξενο-
δοχειακής παραγωγής, θα προκύψει με τον καλύτερο τρόπο, το ανα-
γκαίο στο μέλλον αίσθημα της ασφάλειας της υγείας.

Το παρόν βιβλίο αποτελεί ένα χρήσιμο εγχειρίδιο για όσους εκ-
παιδεύονται και ερευνούν τον τουρισμό. Παράλληλα, αποτελεί και 
ένα χρήσιμο εργαλείο για όσους δραστηριοποιούνται στον ξενοδο-
χειακό κλάδο, καθώς και όσους απασχολούνται σε ευρύτερα αντικεί-
μενα τα οποία άπτονται του κλάδου των τουριστικών καταλυμάτων 
(όπως σε ειδικά θέματα αρχιτεκτονικής, εσωτερικής διακόσμησης, 
εταιρικού σχεδιασμού, μάρκετινγκ και ποιότητας υπηρεσιών κ.ά.). 

Κλείνοντας αυτήν τη σύντομη εισαγωγική παρουσίαση, χρειάζε-
ται να επισημανθεί ότι το βιβλίο αυτό είναι αποτέλεσμα μια επιστα-
μένης προσέγγισης της μέγιστης δυνατής βιβλιογραφίας. Προς αυτή 
την κατεύθυνση, οι βιβλιογραφικές αναφορές που χρησιμοποιού-
νται, αλλά και τα στατιστικά στοιχεία που αναλύονται, σκιαγραφούν 
την πραγματική εξέλιξη του ξενοδοχειακού κλάδου, τόσο σε διεθνές 
όσο και σε επίπεδο χώρας. 





1 | 
 Η παγκόσμια 
τουριστική οικονομία 
και ο ελληνικός 
τουρισμός

Στο παρόν κεφάλαιο προσδιορίζεται η διαχρονική εξέλιξη 
του τουριστικού φαινομένου σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς 
και η εξελικτική πορεία του ελληνικού τουρισμού. Ειδικό-

τερα, ο τουρισμός έχει αναδειχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα 
οικονομικά και κοινωνικά φαινόμενα του 21ου αιώνα. Σύμφωνα 
με την ετήσια έκθεση World Travel & Tourism Council (WTTC), για 
το 2019 ο τουρισμός κατείχε την 5η θέση στην παγκόσμια κατά-
ταξη των σημαντικότερων οικονομικών δραστηριοτήτων, αναφο-
ρικά με τη συμβολή του στο παγκόσμιο ΑΕΠ (10,3%, δηλαδή 9,1 
τρισεκατομμύρια δολάρια, λαμβάνοντας υπόψη τις άμεσες και τις 
έμμεσες επιπτώσεις), και την 4η θέση σχετικά με τη συνεισφορά 
του στη συνολική απασχόληση, υποστηρίζοντας 330 εκατομμύρια 
θέσεις εργασίας και δημιουργώντας μία στις δέκα θέσεις εργασίας 
σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Ο τουρισμός, σύμφωνα με τις προβλέψεις του WTTC, τον Φε-
βρουάριο του 2020, αναμενόταν να υπερβεί βασικές οικονομι-
κές δραστηριότητες, όπως η αγροτική δραστηριότητα, οι τραπεζι-
κές υπηρεσίες, η αυτοκινητοβιομηχανία και η εξορυκτική/μεταλ-
λουργική δραστηριότητα. Ουσιαστικά, είχε γίνει η πρόβλεψη ότι 
κάθε χρόνο ολοένα και μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού σε 
όλο τον κόσμο θα συμμετείχαν στην τουριστική δραστηριότητα, 
και για την πλειοψηφία των χωρών ο εισερχόμενος διεθνής του-
ρισμός θα συνιστούσε έναν από τους δυναμικότερους τομείς της 
οικονομίας τους. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι η εν 
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L. 2003). Έτσι, λοιπόν, στο επίκεντρο του τουριστικού μάρκετινγκ, 
πλέον, είναι η επίκληση των συναισθημάτων και των αισθήσεων, 
μέσω του «βιωματικού μάρκετινγκ» (Prentice R.C. 2001, Schmitt B. 
1999, Prentice R.C. & Anderson V.A. 2000). 

Συνοψίζοντας, διαπιστώνεται ότι πρόκειται για ξενοδοχεία μι-
κρού μεγέθους, όπου η αυθεντικότητα της εμπειρίας αποτελεί το 
βασικό ζητούμενο, έτσι ώστε να καταγραφούν στη συνείδηση των 
καταναλωτών ως μια «μοναδική εμπειρία διαμονής», όπου ο μό-
νος τρόπος για να τη βιώσει εκ νέου κάποιος είναι να επαναλάβει τη 
διαμονή του. Βασική επιδίωξη είναι η δημιουργία μιας μοναδικής 
ταυτότητας, η οποία είναι δύσκολο να αντιγραφεί, κεφαλαιοποιώ-
ντας την τοποθεσία εγκατάστασης του ξενοδοχείου, αξιοποιώντας 
την υψηλή τεχνολογία, αναδεικνύοντας την τοπική πολιτιστική κλη-
ρονομιά. Ακόμα, συνδυάζοντας την άνεση με την προσωπική εξυ-
πηρέτηση, ώστε ο τουρίστας – καταναλωτής να αισθάνεται «σαν στο 
σπίτι του», να νιώθει δηλαδή ότι δεν είναι ένα απρόσωπο νούμερο 
πίσω από μια κλειστή πόρτα σε έναν μακρύ διάδρομο, αλλά ένας 
φιλοξενούμενος σε ένα οικείο περιβάλλον.

3.4.3  Η τυπολογία της βιομηχανίας επιχειρήσεων 
boutique φιλοξενίας

Η BLLA, στη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα επισημαίνει ότι έχει 
πλέον αναπτυχθεί μία διακριτή βιομηχανία boutique φιλοξενίας, η 
οποία περιλαμβάνει διάφορους τύπους τουριστικών καταλυμάτων. 
Μάλιστα, η Ένωση έχει προχωρήσει σε μια τυπολογία της βιομηχα-
νίας αυτής, με γνώμονα το είδος των καταλυμάτων και τις κύριες 
αγορές-στόχους που απευθύνονται. Ειδικότερα, στην εν λόγω τυ-
πολογία έχουν προσδιοριστεί 14 τύποι boutique καταλυμάτων, οι 
οποίοι είναι οι εξής (BLLA, 2021):

1. Classic Boutique: Το κλασικό boutique hotel είναι αυτό που 
πιθανότατα έρχεται στο μυαλό του μέσου τουρίστα – καταναλω-
τή και το οποίο ταυτίζεται με τα city boutique καταλύματα (βλ. 
εικόνα 3.1 και ενότητα 3.4.2).
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Εικόνα 3.1 Hotel Le Ballu, Παρίσι.

Πηγή: https://www.leballu-paris.com/en/photos/.

2. Boutique Resort: Τα καταλύματα αυτά στοχεύουν κυρίως σε 
ταξιδιώτες με κίνητρα τις διακοπές και τη χαλάρωση και συνή-
θως απευθύνονται σε οικογένειες (βλ. ενότητα 3.4.2). Το concept 
σχεδιασμού ενός τέτοιου resort είναι να προσφέρει μια boutique 
εμπειρία, και γι’ αυτό, κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η ανε-
ξάρτητη ιδιοκτησία του καταλύματος, σε τοποθεσίες μοναδικού 
φυσικού κάλλους (βλ. εικόνα 3.2).

Εικόνα 3.2  Monastero Santa Rosa, Conca dei Marini, Ιταλία.

Πηγή: https://monasterosantarosa.com/property-photos/.
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3. Luxury Boutique: Το boutique hotel κατηγορίας 5* προ-
σφέρει απαράμιλλη αισθητική και υπηρεσίες. Οι μονάδες αυ-
τές χαρακτηρίζονται για τον πολυτελή σχεδιασμό τους, τόσο 
ως προς την αρχιτεκτονική όσο και ως προς τη διακόσμηση, 
την υψηλή ποιότητα στον εξοπλισμό, τις παροχές και τις υπη-
ρεσίες, τα ευρύχωρα δωμάτια. Επίσης, συχνά το τμήμα food 
and beverage αποσπά βραβεία γαστρονομίας (όπως τα αστέ-
ρια Michelin). Συχνά, το πολυτελές boutique hotel είναι ένας 
αγαπημένος προορισμός γνωστών cultural visionaries (βλ. ει-
κόνα 3.3).

Εικόνα 3.3 Fauchon Hotel, Παρίσι.

Πηγή:https://www.hotel-fauchon-paris.fr/gallery.

4. Historic Boutique: Πρόκειται για ξενοδοχεία τα οποία λει-
τουργούν εντός κτιρίων πολιτιστικής κληρονομιάς, προσφέρο-
ντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μια αυθεντική εμπειρία στον επισκέ-
πτη. Τα εν λόγω καταλύματα, με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική 
τους, τις ιστορικές τους αναφορές και συνήθως τις εξατομι-
κευμένες υπηρεσίες τους, προσφέρουν ένα προϊόν διαμονής 
σχεδόν εφάμιλλο με εκείνο των ξενοδοχείων πολυτελείας (βλ. 
εικόνα 3.4).
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Εικόνα 3.4 Hotel Cafe Royal, Λονδίνο.

Πηγή:https://www.hotelcaferoyal.com/gallery.

5. Convention Boutique: Ανεξάρτητες ξενοδοχειακές μονάδες 
που διαθέτουν ή βρίσκονται κοντά σε μεγάλα συνεδριακά κέ-
ντρα και πολυχώρους, τα οποία προσφέρουν μοναδικές υπηρε-
σίες, προσαρμοσμένες στις επιθυμίες των τουριστών-συνέδρων/ 
συμμετεχόντων στα events, ενώ παράλληλα παρέχουν αναβαθ-
μισμένες υπηρεσίες σε εκπροσώπους ταξιδιωτικών οργανισμών 
και διοργανωτές εκδηλώσεων (βλ. εικόνα 3.5).

  

Εικόνα 3.5 1 Hotel South Beach, Μαϊάμι, Φλόριντα.

Πηγή:https://www.1hotels.com/south-beach/gather/meetings.
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6. Adventure Boutique: Πρόκειται για ξενοδοχεία ή resort 
που βρίσκονται σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και 
προσφέρουν μια ποικιλία εξατομικευμένων outdoor δραστηρι-
οτήτων στους επισκέπτες τους, με εξειδικευμένους ξεναγούς και 
προσωπικό (βλ. εικόνα 3.6).

Εικόνα 3.6 Zannier Hotels Sonop, περιοχή Karas, Ναμίμπια.

Πηγή:https://www.kiwicollection.com/hotel-detail/zannier-hotels-sonop.

7. Micro Boutique: Τα micro boutique hotels, τα οποία συνή-
θως λειτουργούν στα αστικά κέντρα, έχουν σχεδιαστεί κατά τέ-
τοιο τρόπο, ώστε να αποθαρρύνουν τον επισκέπτη από το να πε-
ράσει υπερβολικό χρόνο μέσα στο δωμάτιο. Τα ξενοδοχεία αυτά 
χαρακτηρίζονται από μικροσκοπικά δωμάτια με ελάχιστους απο-
θηκευτικούς χώρους ενώ διαθέτουν διάφορους κοινόχρηστους 
χώρους για κοινωνικοποίηση των πελατών τους (βλ. εικόνα 3.7).

Εικόνα 3.7 In habit Hotel, Λονδίνο.

Πηγή: https://www.inhabithotels.com/rooms/. 
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8. Concept Boutique: O σχεδιασμός των ξενοδοχείων και εν 
γένει των καταλυμάτων αυτών στηρίζεται σε ένα σαφές και ιδι-
αίτερο θέμα. Πρόκειται για ένα πολύ διαφοροποιημένο προϊ-
όν, με πολλά υποσύνολα, όπως η τέχνη, η ευεξία, ακόμα και η 
«glamping» εμπειρία. Ωστόσο, αυτό που εντοπίζεται να είναι 
κοινό σε αυτά τα διαφοροποιημένα καταλύματα είναι ότι έχουν 
σχεδιαστεί για να παρέχουν μια ενεργητική εμπειρία, τόσο μέσα 
στην μονάδα όσο και στη γύρω περιοχή (βλ. εικόνα 3.8).

  

Εικόνα 3.8 Gold Digger Hotel, Λος Άντζελες, Καλιφόρνια.

Πηγή:https://gold-diggers.com/.

9. Hipster Boutique: Αφορά κυρίως city hotels τα οποία 
έχουν σχεδιαστεί για τον ταξιδιώτη που καθοδηγείται από την 
εμπειρία. Η αγορά-στόχος αυτού του είδους ξενοδοχείου είναι 
οι τουρίστες που ενεργοποιούνται από ένα πολιτισμικό event 
(όπως φεστιβάλ κ.ά.), ή γενικώς ταξιδεύουν με στόχο να βιώ-
σουν μια μοναδική πολιτισμική εμπειρία. Τα boutique hipster 
παρέχουν σχετικά απλά δωμάτια, ενώ έχουν επενδύσει σε δι-
αδραστικούς κοινόχρηστους χώρους και σε συνεργασίες με 
τοπικές εκδηλώσεις, ενθαρρύνοντας τους επισκέπτες τους να 
κοινωνικοποιηθούν και να περιηγηθούν στον αστικό περιβάλ-
λον (βλ. εικόνα 3.9).
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Εικόνα 3.9 The Hoxton, Παρίσι.

Πηγή:https://thehoxton.com/paris/jacques-bar/.

10. Branded Boutique: Πρόκειται για έναν αναδυόμενο τύπο ξε-
νοδοχείων. Καθώς οι τάσεις στρέφουν τους καταναλωτές προς 
τις boutique εμπειρίες, οι ξενοδοχειακές αλυσίδες ξενοδοχείων, 
όπως η Marriott και η Hilton, έχουν αναπτύξει τις δικές τους συλ-
λογές boutique lifestyle ξενοδοχείων. Οι μονάδες αυτές διαθέ-
τουν χαρακτηριστικά boutique φιλοξενίας και βρίσκονται υπό τη 
διαχείριση ενός σημαντικού εμπορικού σήματος, ενώ παράλληλα 
παραμένουν ανεξάρτητα ως προς την ιδιοκτησία (βλ. εικόνα 3.10).

Εικόνα 3.10 Hotel Le Veque, Autograph collections,  
Columbus, Οχάιο.

Πηγή:https://www.hotellevequecolumbus.com/gallery.
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11. Boutique on a Budget: Αυτός ο τύπος ξενοδοχείου έχει 
σχεδιαστεί για τους ταξιδιώτες που επιθυμούν να βιώσουν την 
boutique φιλοξενία, σε πιο προσιτή τιμή. Τα καταλύματα αυ-
τά είναι ιδιαιτέρως ελκυστικά σε όσους ασχολούνται ενεργά με 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς τα «Budgeted Boutique 
Hotels» χαρακτηρίζονται από περίτεχνα concept σχεδιασμού, 
κυρίως στους κοινόχρηστους χώρους, προσφέροντας κατ’ αυ-
τόν τον τρόπο την εμπειρία της boutique φιλοξενίας στους επι-
σκέπτες τους (βλ. εικόνα 3.11).

  

Εικόνα 3.11 Generator Hostel, Βερολίνο.

Πηγή: https://staygenerator.com/web/media/gallery-images/berlin-mitte/.

12. Boutique B&B: Τα B&B καταλύματα αφορούν κυρίως μι-
κρούς ξενώνες, οι οποίοι προσφέρουν στους πελάτες τους μια 
άνετη διανυκτέρευση που περιλαμβάνει και πρωινό (Βed & 
Breakfast). Τα Boutique B&B έχουν εκλεπτύνει το προϊόν τους, 
εφαρμόζοντας ένα concept σχεδιασμού, αναβαθμίζοντας τις 
επιλογές εστίασης, προσφέροντας εξαιρετικές παροχές εντός 
των δωματίων, και δημιουργώντας εξατομικευμένες εμπειρίες 
για τους επισκέπτες τους, σε συνεργασία με την τοπική οικο-
νομία (βλ. εικόνα 3.12). 
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Εικόνα 3.12 Casa Oliver Boutique B&B, Λισαβόνα.

Πηγή:https://www.guesthousecasaoliver.com/.

13. Residential Boutique: Αφορά ανεξάρτητα διαμερίσματα τα 
οποία έχουν σχεδιαστεί για να φιλοξενούν μακροχρόνιες διαμο-
νές, συνδυάζοντας τις πολυτελείς ανέσεις ενός boutique hotel. 
Τα boutique διαμερίσματα σχεδιάστηκαν για τους ταξιδιώτες με 
επαγγελματικά κίνητρα και μακροπρόθεσμη διάρκεια διαμονής. 
Σήμερα, όμως, οι αγορές-στόχοι έχουν διερευνηθεί σημαντικά 
και αφορούν γενικά τους ταξιδιώτες που επιθυμούν κατά τη δια-
μονή τους να έχουν τις ανέσεις ενός σπιτιού και τις παροχές ενός 
ξενοδοχείου (όπως πισίνα, γυμναστήριο κ.ά., βλ. εικόνα 3.13)

Εικόνα 3.13  Domio, Μαϊάμι, Φλόριντα.

Πηγή:https://cdn.filepicker.io/api/file/Kb0sW4uVQqarR30a7l9s. 
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14. Boutique at Sea: Οι boutique κρουαζιέρες έχουν μικρότερο 
αριθμό δωματίων ανά πλοίο (δηλαδή 200-300, έναντι 1.000 και 
άνω) και δίνουν έμφαση στη συνολική εμπειρία, η οποία πρέπει 
να είναι εφάμιλλη ενός boutique hotel, όπως η προσφορά ανα-
βαθμισμένων παροχών και υπηρεσιών μέσα στο πλοίο, ιδίως 
στην εστίαση και την αναψυχή, υψηλότερη αναλογία προσωπι-
κού ανά κλίνη, προσεκτικά σχεδιασμένες περιηγήσεις σε κάθε 
προορισμό κ.ά.

  

Εικόνα 3.14 Sea bourne Cruises Global.

Πηγή:https://www.seabourn.com/en_US/cruise-ships.html.




