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Το Anazoe Spa της Costa Navarino έλαβε τρία βραβεία 

στα The SPA Traveller Awards 2015! 
 

 

12 Νοεμβρίου 2015 – Το Anazoe Spa της Costa Navarino, κορυφαίου αειφόρου 

προορισμού της Μεσσηνίας, έλαβε την πιο υψηλή διάκριση σε τρεις κατηγορίες στα 

φετινά SPA Traveller Awards, και συγκεκριμένα στις κατηγορίες, Best European Spa 

to Recharge, Best Wellness Spa: Europe και Best for Golf and Spa Europe. Η 

διάκριση αυτή για τρίτη συνεχόμενη χρονιά αποτελεί αναγνώριση του Anazoe Spa ως 

διεθνούς ηγέτη στον χώρο των πρακτικών και θεραπειών spa. 

   

Τα SPA Traveller Awards βραβεύουν τους κορυφαίους προορισμούς spa και wellness 

σε όλο τον κόσμο, όπως αυτοί ψηφίζονται από τους αναγνώστες του περιοδικού The 

SPA Traveller διεθνώς. Τα συγκεκριμένα βραβεία θεωρούνται ορόσημο αριστείας στον 

χώρο των spa.  

 

Το Anazoe Spa είχε λάβει επίσης δύο βραβεία στην περσινή διοργάνωση στις 

κατηγορίες Best International Family-Friendly Spa Hotel/Resort και Best International 

New/Refurbished Spa, ενώ είχε διακριθεί σε δύο κατηγορίες και το 2013.  

 

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

ιδιαίτερα υπερήφανοι για τα τρία βραβεία που λάβαμε στα φετινά SPA Traveller 

Awards, γεγονός που αποτελεί διεθνή αναγνώρισή μας ως ένα από τα κορυφαία spa 

στον κόσμο. Επιδιώκουμε διαρκώς να παρέχουμε απαράμιλλες υπηρεσίες για τους 

πελάτες μας, σε συνδυασμό με μοναδικές εμπειρίες ευεξίας και παραδοσιακές signature 

θεραπείες». 

   

Το Anazoe Spa προσφέρει εξειδικευμένες θεραπείες που βασίζονται σε αρχαίες τοπικές 

πρακτικές υγείας και ομορφιάς. Η ονομασία Anazoe προκύπτει από την ελληνική λέξη 

για την αναζωογόνηση και αποτυπώνει πλήρως τον κύριο στόχο του spa, που δεν είναι 

άλλος από την πλήρη αναζωογόνηση σώματος και πνεύματος, σύμφωνα με την αρχαία 

ρήση «νους υγιής εν σώματι υγιεί». Οι μοναδικές oleotherapy® signature θεραπείες 

που προσφέρει το spa βασίζονται σε τοπικές πρακτικές χιλιάδων χρόνων που βρέθηκαν 

χαραγμένες σε επιγραφές στο Παλάτι του Νέστορα και συνδυάζονται με τη χρήση των 

εξαιρετικών φυσικών συστατικών που προσφέρει η περιοχή και τις τεχνικές 

φυσιοθεραπείας του Ιπποκράτη, ‘πατέρα’ της σύγχρονης ιατρικής.  

  

Μια ιδιαίτερα αναζωογονητική και απολαυστική εμπειρία περιμένει για τους επισκέπτες 

του spa που μπορούν να νιώσουν απόλυτα ανανεωμένοι, απολαμβάνοντας παράλληλα 

τη διαμονή τους στο The Westin Resort Costa Navarino ή το The Romanos, a 

Luxury Collection Resort.    

 

 

Δελτίο Τύπου 

http://www.costanavarino.com/
https://thespatraveller.com/awards/the-spa-traveller-awards-2015-winners
http://www.westincostanavarino.com/
http://www.romanoscostanavarino.com/
http://www.romanoscostanavarino.com/


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site www.costanavarino.com 

 

 

-Τέλος- 

 

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 σε υψηλή ανάλυση, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 

www.costanavarino.com, χρησιμοποιώντας τον κωδικό nestor. 
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