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Costa Navarino: Το Anazoe Spa έλαβε τη διεθνή διάκριση “Best Hotel Spa”  

στα “Health and Spa Awards 2016” 

 
27 Σεπτεμβρίου 2016, Αθήνα – Το Anazoe Spa της 

Costa Navarino, έλαβε το 1
ο
 βραβείο στην κατηγορία 

“Best Hotel Spa” στα φετινά Health and Spa Awards, 

στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε στη 

Βιέννη στις 15 Σεπτεμβρίου. Η διοργάνωση αυτή 

αποτελεί τον μόνο ανεξάρτητο θεσμό σε όλη την 

Ευρώπη για την υγεία και την καινοτομία στο χώρο των 

Spa, καθώς και για τη διαχείριση Spa. 

Το συγκεκριμένο βραβείο, ένα από τα πολυάριθμα που 

έχει λάβει το Anazoe Spa, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή 

του Anazoe στην υιοθέτηση των βέλτιστων διεθνών 

πρακτικών και της αριστείας στην παροχή υπηρεσιών. 

 

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Υγείας και Ευεξίας, ο θεσμός Health and Spa Awards αποτελεί τα «Όσκαρ» του 

κλάδου και έχει ως στόχο να επιβραβεύσει εξαιρετικά επιτεύγματα και καινοτομίες και να αναδείξει την 

ποιότητα επιμέρους χώρων Spa σε όλη την Ευρώπη. 

Το Anazoe Spa διακρίθηκε ανάμεσα σε περισσότερους από 100 

συμμετέχοντες. Το αποτέλεσμα προκύπτει από μια ανεξάρτητη 

επιτροπή, η οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο αυστηρών 

επιτροπών αξιολόγησης στην Ευρώπη, καθώς αρκετοί συμμετέχοντες 

αποσύρονται λόγω της αυστηρής διαδικασίας που περιλαμβάνει 

εκτενές ερωτηματολόγιο και  απόρρητο έλεγχο. Η αξιολόγηση 

βασίζεται σε 8 κριτήρια (σχεδιασμός, υγεία, προσφορές & υπηρεσίες, 

οικονομία, όφελος, δημιουργικότητα, βιωσιμότητα και εταιρική 

υπευθυνότητα (ΕΚΕ). 

Η Διευθύντρια του Anazoe Spa, κα. Δώρα Κορομηλά, δήλωσε σχετικά 

με τη βράβευση: «Το Anazoe Spa διακρίθηκε για την ποιότητα των 

εγκαταστάσεων healthiness & spa που διαθέτει, καθώς και για τις 

καινοτόμες και άψογες υπηρεσίες του. Είναι μεγάλη μας τιμή να 

λαμβάνουμε μια τόσο εξέχουσα διάκριση ανάμεσα σε τόσους 

συμμετέχοντες, από μια ανεξάρτητη ευρωπαϊκή επιτροπή. Αποτελεί 

δέσμευση για εμάς να προσφέρουμε στους πελάτες μας εξαιρετικές υπηρεσίες, μοναδικές εμπειρίες ευεξίας 

και τις signature θεραπείες μας». 

http://www.costanavarino.com/anazoe-spa
http://www.costanavarino.com/
http://www.health-spa-award.com/


Το όνομα Anazoe προέρχεται από την ελληνική λέξη αναζωογόνηση η οποία αποτυπώνει πλήρως το βασικό 

στόχο του spa, δηλαδή την πλήρη αναζωογόνηση σώματος και πνεύματος, σε πλήρη αρμονία με το αρχαίο 

ελληνικό ρητό «νους υγιής εν σώματι υγιεί». Οι μοναδικές signature ελαιοθεραπείες βασίζονται στις τοπικές 

πρακτικές χιλιάδων χρόνων που βρέθηκαν χαραγμένες σε πήλινες πινακίδες στο κοντινό παλάτι του Νέστορα 

και προσφέρονται σε συνδυασμό με τη χρήση αποκλειστικά φυσικών συστατικών της περιοχής και τις τεχνικές 

φυσιοθεραπείας όπως τις δίδαξε για πρώτη φορά ο Ιπποκράτης, ο «πατέρας» της δυτικής ιατρικής. 

 

Για ένα απολαυστικό διάλειμμα, η Costa Navarino προσφέρει στους επισκέπτες της μια αναζωογονητική 

εμπειρία, ώστε να επιστρέψουν αναζωογονημένοι και ανανεωμένοι, έχοντας απολαύσει μια αυθεντική 

εμπειρία στη διάρκεια της διαμονής τους στα The Westin Resort Costa Navarino και The Romanos, a Luxury 

Collection Resort. 

 

-Τέλος- 

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.  

Μπορείτε να  κατεβάσετε φωτογραφικό υλικό μέσω του website, www.costanavarino.com/gr  και του συνδέσμου στην 

ενότητα Downloads/Images, χρησιμοποιώντας τον κωδικό nestor.   

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε www.costanavarino.com 
  

Πληροφορίες για ΜΜΕ:  

 

Δρ. Βασιλεία Ορφανού, Senior Media Relations Manager 

Tel.: +30 210 949 0152 

Fax: +30 210 949 0218 

E-mail: vorfanou@temes.gr 

 

Ίλια Γαβριελάτου, Public Relations Manager 

Tel.: +30 211 0160 114 

E-mail: ilia.gavrielatou@costanavarino.com 

 

TEMES S.A. 

5 Pentelis St. 

17564, Athens, Greece 

Developers of Costa Navarino 
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