ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 21-24 Φεβρουαρίου 2017 το 1

ο

Messinia Pro Am!

Διεθνές τουρνουά golf από την Costa Navarino!
Αθήνα, 11 Ιουλίου 2016 – Η Costa Navarino, ο διεθνώς αναγνωρισµένος
προορισµός για τους λάτρεις του golf, αλλά και κορυφαίος διεθνής,
τουριστικός προορισµός υψηλών προδιαγραφών θα διοργανώσει το 1ο
Messinia Pro Am, στις 21-24 Φεβρουαρίου 2017 υπό την αιγίδα των
HYPERLINK "http://www.pgae.com/" PGAs of Europe, της
HYPERLINK
"http://www.pgagreece.com/" PGA of Greece και της
HYPERLINK "http://
hoa.org.gr/" Εθνικής Ολυµπιακής Ακαδηµίας της Ελλάδος (ΕΘΝ.Ο.Α).

Το golf συναντά την αρχαία ελληνική ιστορία…
Η «σφαιριστική» ο πρόγονος όλων των παιχνιδιών που παίζονται µε µπαστούνι και
µπάλα όπως το hockey και το golf ήταν ένα από τα πλέον δηµοφιλή αθλήµατα και
απεικονίζεται σε πολλά αγγεία και βάσεις αγαλµάτων που χρονολογούνται από το 510
έως το 500 πΧ.
Κορυφαίοι επαγγελµατίες παίκτες του golf, διασηµότητες, ερασιτέχνες από
την Ελλάδα και το εξωτερικό και ονόµατα-έκπληξη, θα γνωρίσουν από κοντά και
θα αγωνιστούν, στο The Dunes Course και στο The Bay Course, στην Costa
Navarino.
Το “The Dunes Course”, είναι το πρώτο signature γήπεδο golf 18 οπών στην
Ελλάδα που σχεδιάστηκε από τον Bernhard Langer, πρώην πρωταθλητή US Masters
και αρχηγό της Ευρωπαϊκής οµάδας στο Ryder Cup, σε συνεργασία µε την European
Golf Design. Το “The Dunes Course” διαθέτει golf club 3.500 τ.µ. καθώς και Ακαδηµία
Golf.
Το “The Bay Course”, το δεύτερο παραθαλάσσιο γήπεδο golf 18 οπών το οποίο
έχει σχεδιάσει ο Robert Trent Jones Jr., βρίσκεται στο Navarino Bay και έχει
βραβευτεί από το Robb Report στην κατηγορία “Best of the Best Golf Courses”.
Και τα δύο golf courses έχουν βραβευτεί, ως Best Newcomers, από το The World
of Leading Golf Association, το 2014.
Το Messinia Pro Am 2017 φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ο θεσµός που θα φιλοξενεί
στις τάξεις του την ελίτ των golfers από όλο τον κόσµο συµβάλλοντας στην ανάδειξη
του γκολφικού τουρισµού και συνεισφέροντας στην ανάπτυξη του αθλήµατος στην
Ελλάδα. Παράλληλα, το golf αποτελεί και πάλι Ολυµπιακό άθληµα και θα περιληφθεί
στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2016, για πρώτη φορά µετά τους Ολυµπιακούς
Αγώνες του 1900 και 1904.
Επίσηµος αεροµεταφορέας της διοργάνωσης θα είναι η AEGEAN που αποτελεί
µέλος της ισχυρότερης παγκόσµιας αεροπορικής συµµαχίας, της STAR ALLIANCE. Η
εταιρεία βραβεύτηκε για πέµπτη συνεχή χρονιά και έκτη φορά τα τελευταία 7 χρόνια,
ως η καλύτερη περιφερειακή αεροπορική εταιρεία στην Ευρώπη για το 2015,
από τα Skytrax World Airline Awards.
Οι εγγραφές και δηλώσεις συµµετοχής θα πραγµατοποιούνται στην επίσηµη
σελίδα
της
διοργάνωσης:
HYPERLINK
"http://
messiniaproam.costanavarino.com/" messiniaproam.costanavarino.com. Για

όσους επιθυµούν να διαµείνουν στo The Westin Resort Costa Navarino και να
απολαύσουν το πλήρες πρόγραµµα του «Messinia Pro Am 2017» από κοντά, θα
ισχύουν ειδικά πακέτα διαµονής.
Teaser Video:
HYPERLINK "https://youtu.be/p5FqflhhiN0" https://
youtu.be/p5FqflhhiN0
Επίσηµος Αεροµεταφορέας: AEGEAN
Διοργάνωση: Costa Navarino
Website:
HYPERLINK "http://messiniaproam.costanavarino.com/"
messiniaproam.costanavarino.com
Hashtag: #messiniaproam
Press Office Contact:
Τηλ.: +30 210 9343020, fax: +30 210 9316505
e-mail: HYPERLINK "mailto:pr@activemedia.com.gr" pr@activemedia.com.gr
Costa Navarino
H Costa Navarino είναι ο διεθνής, τουριστικός προορισµός υψηλών προδιαγραφών στην
Ελλάδα. Βρίσκεται στη Μεσσηνία, σε ένα από τα πιο µαγευτικά παραθαλάσσια τοπία της
Μεσογείου, µε 4.500 χρόνια ιστορίας. Στην καρδιά της φιλοσοφίας της Costa Navarino είναι ο
σεβασµός για το περιβάλλον, τις παραδόσεις και την τοπική κοινωνία. Στο Navarino Dunes, την
πρώτη περιοχή, βρίσκονται δύο ξενοδοχεία 5 αστέρων, «The Romanos, a Luxury Collection
Resort» και «The Westin Resort Costa Navarino», το πρώτο signature γήπεδο γκολφ στην
Ελλάδα The Dunes Course, το Anazoe Spa, το συνεδριακό κέντρο House of Events, ειδικά
σχεδιασµένοι χώροι για παιδιά, καθώς και ένα ευρύ φάσµα χώρων γαστρονοµίας, αθλητικών και
πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Στο Navarino Bay, τη δεύτερη περιοχή, βρίσκεται το signature
γήπεδο γκολφ The Bay Course.
HYPERLINK "http://www.costanavarino.com/gr" www.costanavarino.com/gr
The Westin Resort Costa Navarino
Το The Westin Resort Costa Navarino αποτελεί ένα από τα δύο ξενοδοχεία 5 αστέρων του
resort complex στο Navarino Dunes, την πρώτη περιοχή της Costa Navarino, το διεθνή,
τουριστικό προορισµό υψηλών προδιαγραφών στη Μεσόγειο. Με θέα στους αµµόλοφους της
Dunes Beach και τα καταγάλανα νερά του Ιονίου, τα 445 δωµάτια και σουίτες του The Westin
Resort Costa Navarino, εµπνευσµένα από παλιά Μεσσηνιακά αρχοντικά, ξεπροβάλλουν µέσα
από τη φύση και δηµιουργούν ένα περιβάλλον αυθεντικής φιλοξενίας. Έχοντας ψηφιστεί ως «Ο
καλύτερος οικογενειακός προορισµός» στη Μεσόγειο, µεταξύ των Ευρωπαϊκών Starwood Hotels
& Resorts, το The Westin Resort Costa Navarino αποτελεί την ιδανική επιλογή για
οικογενειακές αποδράσεις καθώς προσφέρει πληθώρα δραστηριοτήτων για τα παιδιά όπως aqua
park µε νεροτσουλήθρες, παιδική χαρά, πλήρως εξοπλισµένο αθλητικό κέντρο αλλά και δύο
ειδικά κέντρα απασχόλησης και φροντίδας για τα παιδιά, το Cocoon και το SandCastle. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το The Westin Resort Costa Navarino, παρακαλούµε
επισκεφθείτε
τον ιστότοπο
HYPERLINK "http://www.westincostanavarino.com"
www.westincostanavarino.com, ή ακολουθήστε µας στο HYPERLINK "https://twitter.com/
WestinCNavarino" Twitter.
The Dunes Course
www.costanavarinogolf.com
Το εντυπωσιακό γήπεδο The Dunes Course, που λειτουργεί από το Μάιο του 2010, αποτελεί το
πρώτο, signature γήπεδο γκολφ στην Ελλάδα και σχεδιάστηκε από τον Bernhard Langer,
πρώην πρωταθλητή US Masters και αρχηγό της οµάδας Ryder Cup, σε συνεργασία µε την
European Golf Design. Η κατασκευή του είχε ολοκληρωθεί πάνω από ένα χρόνο πριν την

έναρξη λειτουργίας της Costa Navarino, ώστε να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Τη λειτουργία
του έχει αναλάβει η Troon Golf, η κορυφαία εταιρεία διαχείρισης πολυτελών γηπέδων γκολφ
στον κόσµο.
Το 18 οπών The Dunes Course εκτείνεται σε ένα ποικιλόµορφο τοπίο µε εκπληκτική θέα στον
ποταµό Σέλλα και τη θάλασσα του Ιονίου. Μέρος του γηπέδου περνάει µέσα από τα ελαιόδεντρα
και το δάσος, ενώ οι παίκτες µπορούν να απολαύσουν το παιχνίδι κοντά στις όχθες του
ποταµού. Η ειδικά σχεδιασµένη κλίση των οπών αλλά και του χλοοτάπητα είναι από τα
ξεχωριστά πλεονεκτήµατα του.
Το The Dunes Course έχει σχεδιαστεί για τους λάτρεις του γκολφ όλων των επιπέδων. Κάθε µία
από τις 18 οπές του διαθέτει πολλαπλά σηµεία εκκίνησης (tees) ώστε να έχουν τη δυνατότητα
οι παίκτες να επιλέξουν το βαθµό δυσκολίας του γηπέδου για το παιχνίδι τους. Η απόσταση
κυµαίνεται από 5.000 µέτρα έως 6.018 µέτρα µε par 71. Το The Dunes Course είναι ειδικά
σχεδιασµένο ώστε να αναδεικνύει το µεσσηνιακό τοπίο αλλά και να ενσωµατώνεται πλήρως σε
αυτό.
Στο εστιατόριο Flame του Clubhouse, το µενού µε κρέας επιλεγµένο από τοπικές φάρµες,
συνδυάζεται µε τα αγνότερα υλικά από τοπικούς παραγωγούς, καθώς και µε φρέσκα, εποχιακά
λαχανικά και µυρωδικά από τους κήπους του εστιατορίου.
The Bay Course
www.costanavarinogolf.com
Το 18 οπών παραθαλάσσιο γήπεδο γκολφ The Bay Course, µε θέα στον κόλπο του Ναβαρίνου
ξεκίνησε να λειτουργεί τον Οκτώβριο του 2011. Σχεδιάστηκε από τον Robert Trent Jones Jr και
τη λειτουργία του έχει αναλάβει η Troon Golf, η κορυφαία εταιρεία διαχείρισης πολυτελών
γηπέδων γκολφ του κόσµου.
Oι λάτρεις του γκολφ όλων των επιπέδων θα δοκιµάσουν τις ικανότητές τους ακολουθώντας µια
πορεία ανάµεσα στους λόφους και τους ελαιώνες, µε θέα στη θάλασσα και στον ιστορικό κόλπο
του Ναβαρίνου. Τα περισσότερα σηµεία εκκίνησης (tees) έχουν θέα στη θάλασσα, ενώ δύο από
τις οπές έχουν θέα στον Κόλπο του Ναβαρίνου. Στις οπές των Seaside, Canyon και Grove οι
παίκτες θα απολαύσουν τη συναρπαστική εµπειρία του γκολφ.
Το par-71 The Bay Course µετρά απόσταση 5,614 µέτρων από τα πίσω σηµεία εκκίνησης (Tees)
και διαθέτει τέσσερα σετ σηµείων εκκίνησης (Tees). Το γήπεδο είναι ειδικά σχεδιασµένο για
λάτρεις του γκολφ όλων των επιπέδων. Μέσα σε φυσικό τοπίο, προσφέρει πανοραµική θέα
προς τη θάλασσα και το βουνό ενώ πολλές από τις οπές βρίσκονται ακριβώς δίπλα στη
θάλασσα, προσφέροντας µία αξέχαστη εµπειρία στους παίκτες. Όσοι επισκέπτονται το γήπεδο
θα µπορούν να δοκιµάσουν ακόµη και φρούτα από τα δέντρα που βρίσκονται εντός του.
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