ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το πρόγραμμα του Messinia Pro-Am!
Διεθνή «αστέρια» του γκολφ θα λάμψουν στην Costa Navarino!
Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2017. Η αντίστροφη μέτρηση για το 1ο διεθνές τουρνουά golf
Messinia Pro-Am, που θα διεξαχθεί στην Costa Navarino, έχει αρχίσει! Το The Westin
Resort Costa Navarino είναι έτοιμο να ανοίξει και πάλι τις πύλες του για να υποδεχτεί τη
νέα τουριστική σεζόν και φυσικά τους κορυφαίους επαγγελματίες και ερασιτέχνες γκόλφερ
από όλο τον κόσμο!
Το ενδιαφέρον των ομάδων κορυφώθηκε τους τελευταίους μήνες και απομένουν μόλις 6
τελευταίες θέσεις για την τελική συμπλήρωση των ομάδων που θα συμμετάσχουν στο
τουρνουά!
Το στοιχείο της φιλοξενίας, για το οποίο φημίζονται οι Μεσσήνιοι από τα Ομηρικά χρόνια, θα
αναδείξει το Messinia Pro-Am 2017! Συνολικά 30 ομάδες, αποτελούμενες η κάθε μία από
1 επαγγελματία και 3 ερασιτέχνες, θα αναλάβουν δράση στις 21-24 Φεβρουαρίου 2017
και θα διαγωνιστούν στο 1ο Messinia Pro-Am προκειμένου να διεκδικήσουν την πρώτη
θέση! Ανάμεσα τους θα αγωνιστούν σπουδαίοι διεθνείς επαγγελματίες αθλητές, όπως ο
Ολλανδός Ralph Miller (που πρόσφατα κέρδισε το PGA’s of Europe Individual
Championship), ο Πορτογάλος Hugo Santos (3 φορές πρωταθλητής του PGA Professional
Championship of Europe), ο Ιταλός Emanuele Canonica (πρωταθλητής του European Tour,
το 2005), ο Βρετανός Graham Fox (το Νο.2 στην κατάταξη της PGA στην Σκωτία) και ο
διάσημος Ιταλός Lorenzo Gagli (έχει βρεθεί στο top 150 της επίσημης κατάταξης του golf
στον κόσμο), καθώς και κορυφαίοι Έλληνες pro όπως οι Αδάμ Κρητικός, Ευγένιος
Παπαδόπουλος και Πάνος Καραντζιάς!
Από την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου, οι ομάδες θα μπορούν να παραλαμβάνουν τις τσάντες
συμμετοχής τους και να επιβεβαιώνουν την εγγραφή τους στην γραμματεία του αγώνα που
θα βρίσκεται στο The Westin Resort Costa Navarino, στο House of Events. Από την
Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου, θα μπορούν να πραγματοποιούν, εφόσον το επιθυμούν, την
πρώτη τους ανεπίσημη προπόνηση.
Η Τρίτη 21 Φεβρουαρίου έχει οριστεί ως η πρώτη επίσημη ημέρα προπόνησης για κάθε
ομάδα και οι συμμετέχοντες αθλητές θα έχουν μια ευκαιρία να αθληθούν στα δύο
βραβευμένα γήπεδα γκολφ της Costa Navarino. Το τουρνουά ξεκινάει την Τετάρτη 22
Φεβρουαρίου με τον πρώτο γύρο να διεξάγεται στο The Dunes Course. Ο δεύτερος γύρος
θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου στο The Bay Course. Ο
τρίτος και τελευταίος αγωνιστικός γύρος θα διεξαχθεί την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου
στο The Dunes Course, ενώ με το κλείσιμο της ημέρας θα πραγματοποιηθούν οι απονομές
των νικητών του τουρνουά. Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα του Messinia Pro-Am
2017.
Το Messinia Pro-Am στοχεύει στην ανάδειξη του γκολφικού τουρισμού της Ελλάδας και
οι σπουδαίοι χορηγοί που θα ενισχύσουν με την παρουσία τους τον σκοπό είναι ο
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επίσημος αερομεταφορέας της διοργάνωσης AEGEAN, μέλος της παγκόσμιας αεροπορικής
συμμαχίας, STAR ALLIANCE και η μεγαλύτερη αμιγώς ελληνική εταιρεία αναψυκτικών και
χυμών Λουξ, που θα υποστηρίξει ως επίσημος χορηγός το τουρνουά. 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.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συμβολή των αρωγών του τουρνουά οι οποίοι με τις παροχές
τους συμβάλουν στην ομαλή διεξαγωγή του. Συγκεκριμένα 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.
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.)
Website: messiniaproam.costanavarino.com
Hashtag: #messiniaproam

Πληροφορίες για τους συντάκτες:
Press Office Contact:
Τηλ.: +30 210 9343020, fax: +30 210 9316505
e-mail: 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
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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
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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