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Κorantina Ηomes
Χτίζουμε την ανάπτυξή μας 
σε γερές βάσεις και θεμέλια

Βασική φιλοσοφία η 
προσφορά διαφορο-
ποιηµένου προϊόντος, 
µε σεβασµό στον πε-
λάτη, το περιβάλλον 
και την κοινωνία.

Η Korantina Homes ιδρύθηκε στις αρχές της 
δεκαετίας του ’90 και πλέον έχει καθιερωθεί
ως µια από τις µεγαλύτερες εταιρείες ανά-
πτυξης γης της Κύπρου. Η εταιρεία έχει µια 
εντυπωσιακή ανοδική πορεία τα τελευταία 
χρόνια, αποτέλεσµα της σκληρής δουλειάς, 
των υψηλών στόχων, της ευελιξίας και της 
προσαρµοστικότητάς της. Σήµερα, η εταιρεία 
έχει προσανατολιστεί στην ανάπτυξη µεγάλων 
οικιστικών έργων σε προνοµιακές τοποθεσίες, 
τα οποία παρέχουν υπηρεσίες και εγκατα-
στάσεις αντάξιες πεντάστερων ξενοδοχείων. 
Με αυτόν τον τρόπο δηµιουργούνται (µικρές) 
πολυτελείς κοινότητες, όπου οι ιδιοκτήτες των 
κατοικιών έχουν τη δυνατότητα να απολαύ-
σουν ένα ξεχωριστό και πολυτελές lifestyle. 
Η Korantina Homes δεν επικεντρώνεται 
µόνο στις ανάγκες των ξένων επενδυτών, 
αλλά, µε αίσθηµα αλληλεγγύης και στήριξης 
της τοπικής κοινότητας, συνεισφέρει και στα 
κοινά, µέσω της στήριξης διάφορων φιλαν-
θρωπικών οργανώσεων αλλά και ως κύριος 
χορηγός των οµάδων ποδοσφαίρου, καλαθο-
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παιδότοποι, horse riding, θαλάσσια αθλήµατα, 
ποδηλασία, 24ωρη υπηρεσία ασφάλειας, 
ιατρικές υπηρεσίες και ελικοδρόµιο– έχουν 
κάνει το έργο να ξεχωρίσει παγκοσµίως 
και να τραβήξει το αγοραστικό ενδιαφέρον 
αρκετών celebrities και διεθνούς φήµης jet 
setters, πολλοί από τους οποίους έχουν ήδη 
προχωρήσει σε αγορά κατοικιών. 

Cap St. GeorGeS Hotel
∆εύτερος σταθµός είναι η ανέγερση, που 
σύντοµα ολοκληρώνεται, ενός πολυτελέστα-
του πενταστερου ξενοδοχείου 206 σουιτών 
στο Cap St. Georges, το οποίο απευθύνεται 
στον υψηλών απαιτήσεων τουρισµό που 
επισκέπτεται τη χώρα µας. Η λειτουργία του 
ξενοδοχείου, που προγραµµατίστηκε για τον 
επόµενο χρόνο, θα προσθέσει περισσότερη 
επενδυτική αξία στο resort, εµπλουτίζοντας 
το εύρος των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων 
µε ακαδηµίες ποδοσφαίρου και 
αντισφαίρισης, waterpark, ολυµπιακών 
διαστάσεων πισίνα, µεγάλες πλατείες οι 
οποίες θα διαθέτουν εµπορικά καταστήµατα 
και χώρους εστίασης και φιλο-ξενίας, και ένα 
από τα µεγαλύτερα κέντρα ευεξίας στην 
Κύπρο. 
SoHo reSort
∆εν θα µπορούσαµε να µην αναφέρουµε 
το Soho resort, το οποίο αποτελεί τη νέα 
πολυτελή ανάπτυξη σε µια από τις πιο προ-
νοµιακές περιοχές της Πάφου, το παραλιακό 
µέτωπο. Το µοναδικό αυτό έργο αποτελείται 
από δύο υπερπολυτελέστατους πύργους 15 
και 16 ορόφων, µε θέα στη θάλασσα της 
Κάτω Πάφου, οι οποίοι θα φιλοξενούν 118 
διαµερίσµατα και 20 επαύλεις µοναδικής 
αισθητικής. Το Soho resort είναι το πρώτο 
τέτοιου είδους έργο που έχει αδειοδοτηθεί 
στην Πάφο, στο οποίο θα κατασκευαστούν τα 

υψηλότερα κτήρια της πόλης. Ακολουθώντας 
την ίδια φιλοσοφία της εταιρείας, τα οικιστικά 
κτήρια πλαισιώνονται από αριθµό καταστηµά-
των, εστιατορίων και café, κέντρο ευεξίας, 
γυµναστήριο, κοινόχρηστες πισίνες, 24ωρη 
reception, καθώς και από υπηρεσίες καθαριό-
τητας, υπηρεσίες φροντίδας κήπου και πισίνας 
και υπηρεσίες λιµουζίνας, προσφέροντας έτσι 
ολοκληρωµένη φροντίδα στους ιδιοκτήτες. 

ΑλλΑ έργΑ
Πολύ σύντοµα ετοιµαζόµαστε να παρου-
σιάσουµε στην αγορά ένα ακόµη µεγάλο 
παραθαλάσσιο οικιστικό resort, τo royal Bay 
resort, το οποίο θα αποτελείται από παραθα-
λάσσια διαµερίσµατα και επαύλεις, καθώς και 
από club house µε την παροχή πεντάστερων 
υπηρεσιών. Πέρα από τα πιο πάνω µεγάλα 
έργα, έχουµε διαθέσιµα δεκάδες άλλα µικρό-
τερα έργα, τόσο σε παραθαλάσσιες περιοχές 
όσο και στο κέντρο της πόλης της Πάφου, 
τα οποία αφορούν επαύλεις, µεζονέτες, 
διαµερίσµατα και εµπορικές αναπτύξεις. Στην 
καρδιά της Πάφου, έχει αρχίσει η ανέγερση 
µιας σειράς από εξαώροφα κτήρια µε concept 
boutique hotel, τα οποία θα αποτελούνται από 
πολυτελή διαµερίσµατα υψηλής αισθητικής. 

σφαίρισης και πετοσφαίρισης της Πάφου. Με 
υψηλή περιβαλλοντική ευαισθησία, συµβάλλει 
έµπρακτα στις ενέργειες του ∆ήµου Πέγειας 
που έχουν ως σκοπό την προστασία της 
φώκιας Monachus Monachus, καθώς και σε 
άλλες περιβαλλοντικές ενέργειες. Επιπρό-
σθετα, η Korantina Homes έχει βοηθήσει 
στη δηµιουργία και ανέγερση του paphos 
Innovation Institute, συµβάλλοντας έτσι στην 
επιµόρφωση των νέων γενεών.

ΤΑ σΗμΑΝΤΙΚόΤέρΑ έργΑ μΑσ 
Cap St. GeorGeS reSort
Αναµφίβολα ο πιο σηµαντικός σταθµός στην 
πορεία της εταιρείας µας είναι η υλοποίηση 
του μοναδικού Cap St. Georges resort, το 
οποίο αντι-προσωπεύει την εκπλήρωση ενός 
οράµατος, αφού αποτελεί το πρώτο µεγάλο 
έργο της εταιρείας το οποίο είναι και διεθνώς 
πολυ-βραβευµένο. Το µεγαλύτερο 
παραθαλάσσιο οικιστικό θέρετρο της Κύπρου 
και ένα από τα µεγαλύτερα και πιο πολυτελή 
της Μεσογείου, αποτελείται από 200 επαύλεις 
και από ένα αντίστοιχης αισθητικής club 
house, σε µια περιοχή απαράµιλλης 
οµορφιάς, µε το καλύ-τερο ηλιοβασίλεµα που 
προσφέρει η θάλασσα της Κύπρου. Η 
διαφορετικότητα του έργου και οι 
ανεξάντλητες υπηρεσίες που προσφέρει –όπως club house, υπηρεσίες φροντίδας
κήπου και πισίνας, υπηρεσίες καθαριότητας, 
υπηρεσίες λιµουζίνας, babysitting, εστιατόριο 
και bar, spa, γυµναστήριο, γήπεδα άθλησης, 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

«Η εταιρεία μας τα τελευταία 
χρόνια έχει χαράξει μια εκ-
πληκτική πορεία και έχουμε 
πλέον χτίσει πολύ δυνατά 
θεμέλια και βάσεις, που μας 
δίνουν τη δυνατότητα να ατε-
νίζουμε το μέλλον με μεγάλη 
αισιοδοξία. Η πορεία τα επό-
μενα χρόνια θα είναι ακόμη 
πιο εντυπωσιακή, καθώς 
αναμένουμε το 2021 την επί-
σημη έναρξη λειτουργίας του 
πολυτελέστατου ξενοδοχείου 
μας στο Cap St. Georges, όπως 
επίσης και την εισαγωγή στην 
αγορά καινούργιων, πολυτελέ-
στατων οικιστικών θερέτρων. 
Έχουμε ήδη προχωρήσει σε 
αγορά μεγάλης παραθαλάσ-
σιας έκτασης γης σε κεντρική 
περιοχή της Πάφου με σκοπό 
την ανέγερση ενός οικιστικού 
resort, του Royal Bay Resort, 
το οποίο θα έχει όλες τις υπη-
ρεσίες ενός πεντάστερου ξενο-
δοχείου. Επίσης, βρισκόμαστε 
σε διαπραγματεύσεις για την 
αγορά και ανάπτυξη ενός 
ακόμη μεγάλου έργου», ανέ-
φερε ο CEO της KORANTINA 
HOMES, Γιώργος Ιωάννου. 
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