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Η Costa Navarino και τα πολυβραβευμένα προϊόντα Navarino Icons γιορτάζουν την 
περίοδο συγκομιδής με αυθεντικές εμπειρίες  

 
Αθήνα, 26 Οκτωβρίου  2016 – Η Costa Navarino, ο 
προορισμός αειφόρου ανάπτυξης καλωσορίζει τη φετινή 
περίοδο συγκομιδής με μια ποικιλία από αυθεντικές 
εμπειρίες που γιορτάζουν την πλούσια γαστρονομία της 
περιοχής και προσφέρουν στους επισκέπτες την ευκαιρία 
να γνωρίσουν την ποικιλία των παραδοσιακών προϊόντων 
διατροφής,  Navarino Icons. 

Το ήπιο κλίμα και οι ηλιόλουστες ημέρες, είναι η κατάλληλη 
περίοδος για να εξερευνήσετε την Costa Navarino μέσω 
μιας συναρπαστικής γαστρονομικής εμπειρίας, διαμένοντας 
στο The Westin Resort Costa Navarino. 

Όσοι αποφασίσετε να επισκεφθείτε την Costa Navarino την περίοδο αυτή, έχετε τώρα τη δυνατότητα να 
συμμετάσχετε  σε αυθεντικές δραστηριότητες, άρρηκτα συνδεδεμένες με το παρελθόν αλλά και το παρόν της 
περιοχής, όπως: 

 Συμμετοχή στη συγκομιδή της ελιάς με τον παραδοσιακό τρόπο, που αποτελεί μέρος της καθημερινής ζωής 
των Μεσσηνίων εδώ και αιώνες. Η εμπειρία ολοκληρώνεται ιδανικά με ένα γεύμα σε ένα από τα εστιατόρια 
της Costa Navarino, παρασκευασμένο με φρέσκα και αγνά υλικά, όπως το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο των 
Navarino Icons από τους ελαιώνες  της περιοχής. 

 Γευσιγνωσία ελαιολάδου και μύηση από τους ειδικούς στις 
διάφορες ποικιλίες και στις ευεργετικές ιδιότητες του 
εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου της Μεσσηνίας - το 
γνωστό από τον Όμηρο και ως «χρυσό υγρό» - που θεωρείται 
από τους γνώστες και λάτρεις του καλού φαγητού ως το 
καλύτερο παγκοσμίως. 

  Ή ένα μάθημα παραδοσιακής Μεσσηνιακής μαγειρικής 
από γυναίκες της περιοχής, που ολοκληρώνεται με ένα 
πλήρες γεύμα.  Πάρτε μέρος στην προετοιμασία του γεύματος χρησιμοποιώντας φρέσκα υλικά και τοπικές 
συνταγές της Πελοποννήσου, που έχουν περάσει από γενεά σε γενεά. Πρόκειται για μια μοναδική εμπειρία 
βαθύτερης γνωριμίας με την περιοχή της Μεσσηνίας, τα γαστρονομικά της έθιμα και κατ’ επέκταση, τον 
πολιτισμό της. 

Ελάτε σε άμεση επαφή με τη φύση στη πιο όμορφη εποχή της Μεσσηνίας, ανακαλύψτε την πολιτιστική και 
πολιτισμική σημασία της ελιάς μέσα στο χρόνο και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά μιας περιοχής με 
4.500 χρόνια ιστορίας. 

 

 
 
 

http://www.costanavarino.com/#_blank
http://www.navarinoicons.com/#_blank
http://www.westincostanavarino.com/#_blank


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το Costa Navarino στο www.costanavarino.com 

 
-Ends- 

Navarino Icons:  
 

Εμπνευσμένα από τις πλούσιες παραδόσεις και την ιστορία της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου, τα 

προϊόντα της Navarino Icons παράγονται από τοπικούς παραγωγούς με ποιοτικά και δημιουργικά κριτήρια 

και με μεθόδους παραγωγής πιστοποιημένες από την TUV Nord με  ISO 22000:2005. Στόχος είναι, μέσω 

αυτών των προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας, να έρθει σε επαφή το κοινό με τη φυσική ομορφιά της 

Μεσσηνίας και την  κληρονομιά των τοπικών παραδόσεων. Για τα προϊόντα χρησιμοποιούνται πρώτες ύλες 

από τα κτήματα, τους ελαιώνες και τους λαχανόκηπους της Costa Navarino.   

www.navarinoicons.com  

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.   

 
 

TEMES SA 

Μαρίνα Παπατσώνη, Marketing & Business Development Director 

Tηλ.: +30 210 949 0013 

Fax: +30 210 949 0218 

e-mail: mpapatsoni@temes.gr 

 

Ίλια Γαβριελάτου, Public Relations Manager 

Τηλ.: + 30 211 0160 114 

e-mail: ilia.gavrielatou@costanavarino.com 

 

 

TEMES S.A. 

Πεντέλης 5, 

17564, Αθήνα, Ελλάδα 

Developers of Costa Navarino 

www.costanavarino.com 

file:///C:/Users/CHARA/Downloads/www.costanavarino.com
http://www.navarinoicons.com/
http://www.costanavarino.com/
http://www.romanoscostanavarino.com/
http://www.romanoscostanavarino.com/
http://www.westincostanavarino.com/
http://www.costanavarino.com/gr/downloads/images
mailto:mpapatsoni@temes.gr
http://www.costanavarino.com/

