ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Messinia Pro-Am: Συµµετέχουν 13 χώρες!
Το 1ο διεθνές τουρνουά golf της Costa Navarino είναι γεγονός!
Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2017. Όλα είναι έτοιµα για το 1ο διεθνές τουρνουά golf
Messinia Pro-Am, της Costa Navarino, που έχει στόχο την ανάδειξη και ανάπτυξη του
γκολφ στην Ελλάδα.
Κορυφαίοι επαγγελµατίες και ερασιτέχνες γκολφέρ από συνολικά 13 χώρες αναµένεται να
βρεθούν στο The Westin Resort Costa Navarino και στα δύο βραβευµένα γήπεδα golf της
Costa Navarino, τα The Dunes Course και The Bay Course από τις 21 έως τις 24
Φεβρουαρίου 2017. Συγκεκριµένα, στην διοργάνωση του Messinia Pro-Am θα
συµµετάσχουν οι Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Γερµανία, Ρωσία, Πορτογαλία, Νορβηγία,
Βέλγιο, Ολλανδία, Ιταλία, Αυστρία, Βουλγαρία, Ρουµανία και Ελλάδα.
Η αγωνία για την ανάδειξη του κορυφαίου pro αθλητή και της κορυφαίας οµάδας του 1ου
Messinia Pro-Am θα κορυφωθεί την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου, όπου θα διεξαχθεί ο
τελευταίος αγωνιστικός γύρος του τουρνουά. Ωστόσο, οι βραβεύσεις και οι διακρίσεις δεν
σταµατούν µόνο στους πρώτους, καθώς σπουδαίοι χορηγοί έχουν φροντίσει για να
προσφέρουν πλούσια δώρα σε όλους τους συµµετέχοντες του τουρνουά!
Όλοι οι αθλητές θα παραλάβουν αναµνηστικά δώρα του τουρνουά καθώς και παραδοσιακά
προϊόντα της περιοχής, ενώ επιπλέον βραβεύσεις θα πραγµατοποιηθούν σε ειδικές κατηγορίες
νικητών!
Επιπλέον χορηγοί ενισχύουν το τουρνουά!
Στους επίσηµους χορηγούς του Messinia Pro-Am προστίθεται ο Διεθνής Αερολιµένας
Αθηνών (ΔΑΑ), στους επίσηµους υποστηρικτές η Heineken και η Ford Motor Ελλάς
ενώ στους αρωγούς το φυσικό µεταλλικό νερό Υάς.
Τον σκοπό του τουρνουά θα ενισχύσουν επίσης, µε την παρουσία τους ο επίσηµος
αεροµεταφορέας της διοργάνωσης AEGEAN, µέλος της παγκόσµιας αεροπορικής
συµµαχίας STAR ALLIANCE και ως επίσηµος χορηγός η µεγαλύτερη αµιγώς ελληνική
εταιρεία αναψυκτικών και χυµών Λουξ.
Ως επίσηµοι χορηγοί θα υποστηρίξουν, επίσης, το τουρνουά οι Vodafone, Ποσειδωνία,
MyTransfer και CU BOX. Η εταιρεία J.VOURAKIS SONS EE θα φιλοτεχνήσει ως επίσηµος
υποστηρικτής τα έπαθλα, ενώ αντίστοιχα επίσηµοι υποστηρικτές του τουρνουά θα είναι
το ποτό METAXA και οι εταιρείες Kyvernitis Travel και ΤοmTom Sports. Το Messinia
Pro-Am θα υποστηρίξουν ως Αρωγοί η εταιρεία Kalamata Papadimitriou, τα brands των
ποτών Stolichnaya και Fever-Tree, η εταιρεία Predaris µε το brand Cu Wrap, καθώς και
η εταιρεία Δηµιουργίες.
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Tο 1ο Messinia Pro-Am, θα πραγµατοποιηθεί υπό την αιγίδα των PGAs of Europe της
PGA of Greece, της Eλληνικής Οµοσπονδίας Γκολφ και της Εθνικής Ολυµπιακής
Ακαδηµίας της Ελλάδας (ΕΘΝ.Ο.Α.)
New Promo Video: https://youtu.be/m8Zbk080Spg
Website: messiniaproam.costanavarino.com
Hashtag: #messiniaproam

Πληροφορίες για τους συντάκτες:
Press Office Contact:
Τηλ.: +30 210 9343020, fax: +30 210 9316505
e-mail: pressoffice@temes.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,
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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.
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 www.westincostanavarino.com, ή ακολουθήστε µας στο 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
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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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