ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Messinia Pro-Am: Πρωταγωνιστές οι αθλητές!
Με µοναδικές επιδόσεις ολοκληρώθηκε το 1ο τουρνουά!
Αθήνα, 02 Μαρτίου 2017. Η Μεσσηνία βρέθηκε στο επίκεντρο του παγκόσµιου
ενδιαφέροντος µε το 1ο διεθνές τουρνουά golf Messinia Pro-Am, που διοργάνωσε η Costa
Navarino
27 οµάδες, 27 κορυφαίοι επαγγελµατίες και 81 ερασιτέχνες γκολφέρ από συνολικά
14 χώρες συµµετείχαν στο 1ο Messinia Pro-Am που φιλοξενήθηκε 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. Οι χώρες
που συµµετείχαν ήταν Η.Π.Α., Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Γερµανία, Ρωσία,
Πορτογαλία, Νορβηγία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ιταλία, Αυστρία, Βουλγαρία, Ρουµανία και
Ελλάδα.
Το 1ο Messinia Pro-Am διεξήχθη σε τρεις αγωνιστικούς γύρους από την Τετάρτη 22
Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 Οι οµάδες, αποτελούνταν
από έναν επαγγελµατία και τρεις ερασιτέχνες και αγωνίζονταν καθηµερινά στα δύο γήπεδα
18 οπών. Το υψηλό επίπεδο των συµµετεχόντων γκολφέρ προσέφερε ένα ιδιαιτέρως
ανταγωνιστικό τουρνουά που διατήρησε αµείωτο το ενδιαφέρον του κοινού καθώς κάθε
ηµέρα οι νικητές εναλλάσσονταν στο τέλος του αγωνιστικού γύρου!
Το Messinia Pro-Am ολοκληρώθηκε µε την διεξαγωγή του επίσηµου δείπνου µε βασικό
θέµα “Herbs of Messinia” και την τελετή απονοµής των βραβείων των κορυφαίων παικτών
και οµάδων!
Την παρουσίαση ανέλαβε το δίδυµο των Νάντια Μπουλέ και Χρήστου Χατζηιωάννου. Tον
εναρκτήριο χαιρετισµό απηύθυνε ο κ. Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος, Chairman & CEO,
της TEMEΣ Α.Ε., φορέα ανάπτυξης της Costa Navarino. Όπως ανέφερε ο κος
Κωνσταντακόπουλος αυτή η διοργάνωση συµβάλλει στο όραµα του πατέρα του και ιδρυτή
της Costa Navrino του Καπετάνιου Βασίλη Κωσταντακόπουλου να γίνει η Ελλάδα ένας
ξεχωριστός προορισµός γκολφ και ελπίζει ότι το Messinia Pro-Am θα καθιερωθεί ως ένα
ετήσιο τουρνουά που θα συµµετάσχουν γκολφέρ από όλο τον κόσµο.
Η εξαιρετική επίδοση της Γερµανίδας δηµοσιογράφου από το Golf Spielen, Petra Himmel
κέρδισε τις εντυπώσεις, καθώς κατάφερε τη δεύτερη ηµέρα του τουρνουά να κάνει hole-inone και να αποτελέσει µία από τους συνολικά 6 γκολφέρ µέχρι σήµερα, που έχουν
καταφέρει κάτι αντίστοιχο στο The Bay Course. Η Petra Himmel σάρωσε τα βραβεία,
καθώς πέραν της βράβευσης για το hole-in-one κατέκτησε και τα βραβεία “Longest Drive”
και “Closest To The Pin” στις γυναίκες. Στους άντρες, το βραβείο “Longest Drive”
παρέλαβε ο David Arendt και το “Closest To The Pin” ο Χάρης Παπαδόπουλος.
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Σε οµαδικό επίπεδο, η οµάδα που κατέκτησε την 1η θέση ήταν η οµάδα του pro Stuart
Boyle και των ερασιτεχνών αθλητών Χάρη Παπαδόπουλου, Γεώργιου Κυβερνήτη και
Daniele Bovio. Tην 2η θέση έλαβε η οµάδα του pro Steve Dooley και των ερασιτεχνών
αθλητών Gerhard Komarek, Andreas Hainz και Gerhard Marischka. Tην 3η θέση έλαβε
η οµάδα του pro Πάνου Καραντζιά και των ερασιτεχνών αθλητών Igor Graskin, Christian
Werner και Bettina Schroeder.
Η βραδιά έκλεισε µε την βράβευση των κορυφαίων pro αθλητών του τουρνουά!
Πρωταθλητής του 1ου Messinia Pro-Am στέφθηκε ο Ιταλός Federico Elli (PGA Italy).
Όπως δήλωσε στην PGAs of Europe: «Πιστεύω ότι η Costa Navarino είναι ένας από τους
καλύτερους προορισµούς για γκολφ και σίγουρα θα επιστρέψουµε και του χρόνου». Την
συνέντευξη του Federico Elli µπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ. Την 2η θέση έλαβε ο
Ολλανδός Ralph Miller (PGA Holland) και την 3η θέση κατέκτησε ο Ιταλός Lorenzo
Gagli (PGA Italy). Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι τρεις πρώτοι γκολφέρ όπως αναδείχτηκαν,
επισκέφτηκαν για πρώτη φορά την Ελλάδα και την Costa Navarino.
Στην 4η θέση βρέθηκε ο Πορτογάλος Hugo Santos, στην 5η θέση ο Ιταλός Emanuele
Canonica και στην 6η θέση ο νικητής του 4ου Aegean Airlines Pro Am (2009), Paul
Nilbrink. Πέραν των κορυφαίων αθλητών, στο τουρνουά έλαβαν µέρος και λιγότερο γνωστοί
γκολφέρ που αποτελούν διασηµότητες στον χώρο τους, όπως ο κορυφαίος Αµερικανός
καλαθοσφαιριστής Joe Arlauckas και η Γερµανίδα παρουσιάστρια Annica Hansen!
Οι εκπλήξεις της βραδιάς για τους συµµετέχοντες δεν σταµάτησαν µόνο στην βράβευση των
νικητών, καθώς µε την βοήθεια του υποστηρικτή του τουρνουά TomTom Sports
πραγµατοποιήθηκε διαγωνισµός όπου τρεις τυχεροί κέρδισαν 3 µοναδικά ρολόγια TomTom
Sports Runner 2, µια χορηγία της εταιρείας Intersys AE.
H διοργάνωση ολοκληρώθηκε µε µεγάλη επιτυχία χάρη στην πολύτιµη βοήθεια του
επίσηµου αεροµεταφορέα της διοργάνωσης AEGEAN, µέλους της παγκόσµιας
αεροπορικής συµµαχίας STAR ALLIANCE του επίσηµου χορηγού, της µεγαλύτερης αµιγώς
ελληνικής εταιρείας αναψυκτικών και χυµών Λουξ καθώς και των επίσηµων χορηγών
Vodafone, Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών (ΔΑΑ), Ποσειδωνία, MyTransfer και CU
BOX.
Η εταιρεία J.VOURAKIS SONS EE φιλοτέχνησε ως επίσηµος υποστηρικτής τα έπαθλα του
τουρνουά, ενώ αντίστοιχα επίσηµοι υποστηρικτές του τουρνουά ήταν το ποτό METAXA
και οι εταιρείες Kyvernitis Travel, Heineken, Ford Motor Ελλάς και ΤοmTom Sports.
Το Messinia Pro-Am υποστήριξαν ως Αρωγοί η εταιρεία Kalamata Papadimitriou, τα
brands των ποτών Stolichnaya και Fever-Tree, η εταιρεία Predaris µε το brand Cu Wrap,
η εταιρεία Δηµιουργίες καθώς και το φυσικό µεταλλικό νερό Υάς.
Tο 1ο Messinia Pro-Am, πραγµατοποιήθηκε 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.)
Στο link που ακολουθεί µπορείτε να παρακολουθήσετε το video που ετοίµασε η διοργάνωση
µε
τις καλύτερες
στιγµές του
διεθνούς
τουρνουά Messinia ProAm: https://youtu.be/JQ78epGO5IE
Website: messiniaproam.costanavarino.com
Hashtag: #messiniaproam
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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,
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
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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
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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