Δελτίο Τύπου

Η Costa Navarino φιλοξένησε και φέτος το διεθνές τουρνουά
κυπέλλου γκολφ «Hermes EAGLES Charity Golf Cup»!
Υποστηρίζει για δεύτερη χρονιά το σημαντικό φιλανθρωπικό έργο του φορέα
3 Νοεμβρίου 2015 – Για δεύτερη χρονιά, η EΑGLES
Charity Golf Club e.V γιόρτασε το τέλος της σεζόν
γκολφ με τη διεξαγωγή του διεθνούς τουρνουά
«Hermes EAGLES Presidents Golf Cup» στο
Νavarino Dunes της Costa Navarino, από 30
Οκτωβρίου μέχρι και 1 Νοεμβρίου. Πρόκειται για ένα
θεσμό που ξεχωρίζει για το σημαντικό φιλανθρωπικό
του έργο, παρέχοντας οικονομική στήριξη σε
ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.
Τα μέλη της «ΗΕRMES EΑGLES Charity Golf Club»
συγκεντρώθηκαν και φέτος στο Νavarino Dunes της
Costa Navarino για τρεις συναρπαστικές ημέρες
τουρνουά γκολφ, ολοκληρώνοντας τη φετινή σεζόν παρουσία του Frank Fleschenberg,
Προέδρου της EAGLES Charity Golf Club, αλλά και πολλών επιφανών επισκεπτών που
φιλοξενήθηκαν στο The Westin Resort, Costa Navarino.
Στη διοργάνωση παραβρέθηκαν εξέχουσες προσωπικότητες όπως οι Hanjo Schneider, CEO Otto
Group και Hermes Logistik, Dr. Hans Dieter Cleven, ιδρυτής της Metro Group, Sven
Heyrowsky, IT μεγιστάνας, Mika Pauli Häkkinen, Φιλανδός πιλότος της F1, Auma Obama,
ετεροθαλής αδερφή του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Barack Obama, Elke
Sommer, Γερμανίδα ηθοποιός, Sylvie Meis, Γερμανίδα ηθοποιός, Sabine Christiansen,
Γερμανίδα δημοσιογράφος και τηλεπαρουσιάστρια, Joachim Llambi, Ισπανός πρώην
επαγγελματίας χορευτής, Tino Schuster, επαγγελματίας αθλητής γκολφ.
Ο κ. Fleschenberg, Πρόεδρος της EAGLES Charity
Golf Club δήλωσε: «Για δεύτερη συνεχή χρονιά,
παρουσιάσαμε με ιδιαίτερη τιμή και συγκίνηση το
τουρνουά Κυπέλου Golf που διοργάνωσε η EAGLES
Charity Golf Club e.V. Είναι μεγάλη μας χαρά που
συνεργαστήκαμε με την Costa Navarino για τη φιλοξενία
αυτής της ξεχωριστής διοργάνωσης, συγκεντρώνοντας
την υποστήριξη εξεχουσών προσωπικοτήτων και
επαγγελματιών με σκοπό τη συγκέντρωση δωρεών για
τη
στήριξη
φιλανθρωπικών
οργανώσεων
που
διακρίνονται για το αξιόλογο έργο τους.»

Ο Δημήτρης Μελεμενής, Complex Executive Chef, ανέλαβε τη δημιουργία μενού εκλεπτυσμένης
πανδαισίας 4 πιάτων για το Gala dinner, ο Johnny Logan, θρυλικός νικητής της Eurovision, έδωσε
τον ρυθμό του πάρτυ, ενώ ο MC Michael Roll, μέλος της EAGLES, καλωσόρισε θερμά τους
καλεσμένους. Αποδέκτες δωρεάς του φετινού τουρνουά ήταν τα ιδρύματα Sauti Kuu, Franz
Beckenbauer Stiftung, Kinder Nothilte και Stiftung fit-4-future.
Η EAGLES Charity Golf Club e.V είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας, που ιδρύθηκε στο Μόναχο
το 1993. Γνωστοί αθλητές, ηθοποιοί, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι συγκεντρώνονται κάθε χρόνο
για να απολαύσουν ένα τουρνουά γκολφ, αλλά και να αγκαλιάσουν ένα τόσο αξιόλογο θεσμό με
σκοπό την υποστήριξη οργανώσεων με σημαντικό φιλανθρωπικό έργο.
Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν ενώνουν τις δυνάμεις τους, με στόχο την οργάνωση
πολυάριθμων δωρεών και φιλανθρωπικών εκδηλώσεων. Αυτή η σεζόν κλείνει για ακόμη μια
χρονιά με το τουρνουά 2015 της HERMES EAGLES Presidents Golf Club, προσφέροντας μια
συναρπαστική εμπειρία για τους λάτρεις του γκολφ!
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Πληροφορίες για συντάκτες
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. Τα γήπεδα, εξίσου 18 οπών διαχειρίζεται η Troon Golf, η κορυφαία εταιρεία
διαχείρισης πολυτελών γηπέδων γκολφ. Το «The Dunes Course»έχει σχεδιαστεί από τον Bernhard
Langer, πρώην πρωταθλητή US Masters και αρχηγό της Ευρωπαϊκής ομάδας στο Ryder Cup, σε
συνεργασία με την European Golf Design. Εκεί, οι παίκτες απολαμβάνουν ένα ποικιλόμορφο τοπίο
με εκπληκτική θέα στον ποταμό Σέλλα και το Ιόνιο πέλαγος, ανάμεσα σε ελαιόδεντρα
εκατοντάδων ετών. Το γήπεδο διαθέτει το «The Dunes Club House», 3.500 τ.μ. καθώς και την
Ακαδημία, όπου επαγγελματίες εκπαιδευτές παραδίδουν μαθήματα σε μικρούς και μεγάλους. Σε
κοντινή απόσταση βρίσκεται το παραθαλάσσιο γήπεδο γκολφ, «The Bay Course», που έχει
σχεδιαστεί από τον Robert Trent Jones Jr. Oι λάτρεις του γκολφ όλων των επιπέδων δοκιμάζουν
τις ικανότητές τους, ακολουθώντας μια διαδρομή ανάμεσα στους λόφους και τους ελαιώνες με θέα
στη θάλασσα και στον ιστορικό κόλπο του Ναβαρίνου. Το γήπεδο προσφέρει παροχές για
ερασιτέχνες και επαγγελματίες.
Για το φωτογραφικό υλικό μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.costanavarino.com,
όπου στην ενότητα Downloads-Press, μπορείτε να το κατεβάσετε σε υψηλή ανάλυση,
χρησιμοποιώντας τον κωδικό nestor.
EAGLES Charity Golf Club e.V.:
Η Eagles Golf Club eV είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας που ιδρύθηκε το 1993 στο Μόναχο.
Διάσημοι αθλητές, ηθοποιοί, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι παίζουν γκολφ με σκοπό να
υποστηρίξουν εκείνους που στάθηκαν λιγότερο τυχεροί στη ζωή. Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου αποτελείται από πέντε εθελοντικά μέλη. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, περιφερειακοί
ραδιοφωνικοί σταθμοί, εκδοτικοί οίκοι και κλινικές, διοργανώνουν από κοινού το "EAGLES
τουρνουά γκολφ φιλανθρωπίας για τις δωρεές. Κάθε χρόνο, περίπου
20 τουρνουά
διοργανώνονται από τα μέλη στη Γερμανία. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών, περίπου €
20 εκατομμύρια προσφέρθηκαν σε ανθρώπους με διάφορες ανάγκες,

Στη λίστα των καλεσμένων περιλαμβάνονταν μεταξύ άλλων οι:
Pamela Anderson, Django Asül, Hinnerk Baumgarten, Heiner Brand, Sabine Christiansen, Martina
Eberl, Frank Fleschenberg, Günther Maria Halmer, Marianne + Michael Hartl, Sandra Kiriasis,
Renate Lingor, Joachim Llambi, Johnny Logan, Olaf Malolepski, Sylvie Meis, Nova Meierhenrich,
Evi Mittermaier, Auma Obama, Matthias Opdenhövel, Sven Ottke, Oliver Pocher, Max Rauffer,
Lars Riedel, Max Rieger, Michael Roll, Franz Roth, Silke Rottenberg, Hanjo Schneider, Norbert
Schramm, Tino Schuster, Elke Sommer, Ariane Sommer, Matthias Steiner, Sophie Wepper, Indira
Weis
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