Persbericht
_____
Officiële inhuldiging van de joint venture tussen de Groepen HNA Tourism en
Pierre & Vacances-Center Parcs
Ondertekening van de intentieverklaringen tot aankoop van 3 percelen grond
Ondertekening van een akkoordprotocol voor distributie in China van de
toeristische bestemmingen van de Groep Pierre & Vacances-Center Parcs
_____
Naar aanleiding van de strategische partnerschapsakkoorden die in november 2015
werden afgesloten tussen de Groepen HNA Tourism en Pierre & Vacances-Center Parcs,
werd maandag 4 juli 2016 de joint venture HNA PV Tourism Company Ltd ingehuldigd
in Beijing, waarbij intentieverklaringen werden ondertekend betreffende de aankoop van
3 percelen grond, terwijl op hetzelfde moment in Parijs de ondertekening plaatsvond van
een akkoordprotocol voor distributie van het Europese aanbod van de Groep Pierre &
Vacances-Center Parcs in China in aanwezigheid van WANG Jian, directeur van de
Groep HNA en Gérard BREMOND, PDG van de Groep Pierre & Vacances-Center Parcs.

HNA PV Tourism Company Limited: 5 projecten in 3 jaar
De joint venture HNA PV Tourism Company Limited werd op 21 juni 2016 geregistreerd
bij de lokale autoriteiten en op 4 juli officieel ingehuldigd. De joint venture is voor 60%
in handen van de Groep HNA Tourism en voor 40% van Groep Pierre & VacancesCenter Parcs. Het hoofdkantoor is gevestigd in Shanghai. Zhu Jie, directeur innovatie van
HNA Tourism Group, is benoemd tot directeur van de onderneming. Voor de
toekomstige algemeen directeur die gepresenteerd zal worden door de Groep Pierre &
Vacances-Center Parcs is op dit moment een wervingsprocedure aan de gang.
De joint venture is een managementonderneming die vastgoed en toeristische
serviceprestaties verstrekt:
- de programmering en het architecturale en landschap technische ontwerp en design van
elk project

- de vastgoedverkoop aan particuliere klanten
- het toeristische beheer – distributie en exploitatie – van de gerealiseerde
projectontwikkelingen
De komende 3 jaren heeft HNA PV Tourism Company Ltd de ontwikkeling van 5
projecten gepland voor een nieuw type toeristische bestemming die geïnspireerd is op het
concept Center Parcs.
In Beijing werden bij de officiële inhuldiging van HNA PV Tourism Company Ltd,
intentieverklaringen ondertekend betreffende de aankoop van 3 percelen grond gelegen
te:
- Jixian, Ji County, tussen Beijing en Tianjin;
- Xiangcheng District, Suzhou, provincie Jiangsu;
- Pinghu, provincie Zhejiang.
Deze nieuwe toeristische bestemmingen die het hele jaar open zijn, voldoen aan de
groeiende vraag van Chinese gezinnen uit de midden- en hogere klassen om een
toeristisch aanbod dat verschillende elementen combineert: nabijheid van grote steden,
een natuurervaring die breekt met het stadsleven en een groot aantal sport- en
recreatieactiviteiten voor volwassenen en kinderen.
In het kader van de hervormingen van de toeristische sector in China hebben de Chinese
autoriteiten de noodzaak bevestigd van een verbetering van het Chinese economische
toeristische model en de actieve ontwikkeling van binnenlands recreatietoerisme. Het
concept van het Center Parcs resort, dat al 50 jaar succesvol is in Europa, past perfect bij
dit nieuwe beleid en draagt bij aan het bouwen van een nieuw kwaliteitsplatform voor het
Chinese binnenlandse toerisme.
De locaties van deze drie projecten die in een natuurlijke omgeving liggen, is met de auto
en openbaar vervoer goed toegankelijk vanuit de grote steden.
De 3 projecten hebben de volgende kenmerken:
- Jixian
Oppervlakte perceel: ongeveer 70 hectare
Ligging: 90 km van Beijing en 120 km van Tianjin
Verzorgingsgebied: 60 miljoen inwoners in totaal met Beijing (20 miljoen inwoners),
Tianjin (12 miljoen inwoners) en de provincie Hebei.
Project: 800 tot 1000 cottages en appartementen, overdekte recreatievoorzieningen met
een oppervlakte van 30.000 tot 35.000 m².
Opening gepland eind 2019

- Pinghu
Oppervlakte perceel: ongeveer 57 hectare
Ligging: 85 km van Shanghai, 130 km van Ningbo en 120 km van Hangzhou
Verzorgingsgebied: Shanghai (23 miljoen inwoners), Provincie Zhejiang (55 miljoen
inwoners).
Project: 800 tot 1000 cottages en appartementen, overdekte recreatievoorzieningen met
een oppervlakte van 30.000 tot 35.000 m².
Opening gepland in 2020
- Xiangcheng
Oppervlakte perceel: ongeveer 193 hectare
Ligging: 75 km van Shanghai, 30 km van Suzhou en 230 km van Nanjing
Verzorgingsgebied: Shanghai (23 miljoen inwoners), Provincie de Jiangsu (80 miljoen
inwoners).
Project: 800 tot 1000 cottages en appartementen, overdekte recreatievoorzieningen met
een oppervlakte van 30.000 tot 35.000 m².
Opening gepland in 2020

Bij deze gelegenheid hebben de regeringen van Ji County, Xiangcheng en Pinghu hun
steun toegezegd en hun vertrouwen uitgesproken in de projecten.

Promotie in China van de Europese toeristische bestemmingen van Pierre & VacancesCenter Parcs
Naast de ontwikkeling die zich in China afspelen, hebben Martine Balouka Vallette, DG
Toerisme van de Groep Pierre & Vacances-Center Parcs en WANG Jian, directeur van de
Groep HNA op 4 juli in Parijs een akkoordprotocol ondertekend over de distributie en de
promotie in China van het Europese toeristische aanbod van de Groep Pierre &
Vacances-Center Parcs.
In samenwerking met HNA CAISSA Touristic (netwerk van reisbureaus) en Tuniu.com
(online platform voor toeristische distributie), filialen van Groep HNA, werden 15 Franse
sites van de merken Pierre & Vacances, Center Parcs en Adagio gekozen die
gecommercialiseerd worden bij Chinese toeristen als verrijkende aanvulling op hun
ontdekkingstocht in Europa met een nieuw aanbod.
In een tweede fase wordt dit partnerschap uitgebreid naar andere bestemmingen van de
Groep Pierre & Vacances-Center Parcs.

Over de Groep HNA Tourism
De Groupe HNA Tourism werd in 2007 opgericht in Beijing en is een van de drie strategische
industriële conglomeraten van de Groep HNA die gespecialiseerd in het beheer van toeristische
activa. De Groep is eigenaar van en exploiteert luchtvaartmaatschappijen, hotels, reisbureaus,
financiële activiteiten en internetservices naast andere toeristische activiteiten.
In 2014 had HNA Tourisme bijna 17 miljard euro aan activa in bezit en behaalde een omzetcijfer
van meer dan 5 miljard euro. De groep is de 6e toeristische groep in China en is eigenaar van en
controleert meer dan 20 bekende merken zoals Capital Airlines, Deer Jet, Caissa Touristic,
Tangla Hotels, etc., met elk jaar meer dan 30 miljoen klanten in het Stille Zuidzeegebied,
Amerika, Europa en Afrika.
Over de Groep Pierre & Vacances-Center Parcs
De Groep Pierre & Vacances-Center Parcs werd opgericht door en staat onder leiding van de
heer Gérard BREMOND, en ontwikkelt en beheert innovatieve milieuvriendelijke vakantie- en
recreatieconcepten om de mooiste Europese bestemming aan te bieden aan de kust, in de bergen,
op het platteland en in steden.
De Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs werd opgericht in 1967 en is Europees leider op het
gebied van toerisme ‘in de buurt’.
Met de aanvullende merken – Pierre & Vacances, Maeva, Center Parcs, Sunparks en de
Aparthotels Adagio – heet de Groep Pierre & Vacances-Center Parcs 7,5 miljoen klanten welkom
in toeristisch parken en etablissementen met bijna 50.000 appartementen en woningen verdeeld
over 300 sites in Europa.
De holding van de Groep - Pierre et Vacances SA – is genoteerd op de Beurs van Parijs op NYSE
Euronext Paris.
Voor meer informatie:
Groep Pierre & Vacances-Center Parcs:
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