ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

H Costa Navarino και το WWF Ελλάς παρουσιάζουν την έκθεση
«O μαγικός κόσμος της βιώσιμης διατροφής»
20-23 Ιουλίου 2017, Costa Navarino
3 Ιουλίου 2017, Αθήνα – Η Costa Navarino, ο πρότυπος αειφόρος προορισμός στη
Μεσόγειο, και το WWF Ελλάς, ξεκινούν τη συνεργασία τους με μια πρωτότυπη έκθεση
που συνδέει το περιβάλλον με τη διατροφή.
Παιδιά και γονείς που θα διαμένουν στην Costa Navarino το διάστημα 20-23 Ιουλίου
θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα μυστικά της βιώσιμης διατροφής και
τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να στραφούν σε πιο υγιεινές και φιλικές προς
το περιβάλλον διατροφικές επιλογές.
Μικροί και μεγάλοι θα μπορούν να
περιηγηθούν
στα
6
βιωματικά
εργαστήρια της έκθεσης και να
ενημερωθούν
για
το
πώς
ότι
επιλέγουμε να καταναλώσουμε
έχει άμεσο αντίκτυπο στην υγεία
μας
και
στο
περιβάλλον.
Συγκεκριμένα, θα μάθουν πως η
συμπερίληψη άφθονων φρούτων και
λαχανικών στην καθημερινή μας
διατροφή, η μείωση της κατανάλωσης
κόκκινου κρέατος, επεξεργασμένων
προϊόντων και τροφίμων πλουσίων σε
ζάχαρη και λίπη, σε συνδυασμό με την
αποφυγή της σπατάλης φαγητού,
θωρακίζουν τον οργανισμό μας και
ταυτόχρονα
περιορίζουν
τις
επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Η έκθεση θα στεγαστεί στην είσοδο
του συνεδριακού κέντρου House of
Events και θα είναι ανοιχτή στους
επισκέπτες από τις 10:00 έως τη
13:00 και από τις 17:00 έως τις
22:00.

Η Costa Navarino πιστεύει και επενδύει σταθερά στη σύνδεση τουρισμού και
αγροτικής ανάπτυξης. Με στόχο την προβολή της γαστρονομικής μας κληρονομιάς
στους επισκέπτες, και την ενημέρωση των παιδιών για τη σωστή διατροφή και τα
οφέλη της, διοργανώνει βιωματικές δραστηριότητες και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες
που στηρίζουν και αποτελούν πρότυπο για την τοπική κοινωνία. Συγκεκριμένα,
διατηρεί τους δικούς της βιολογικούς
ελαιώνες, αμπελώνες, λαχανόκηπους και
βοτανόκηπους που αναγεννούν τοπικές ποικιλίες, και δίνει τη δυνατότητα στους
επισκέπτες της να έρθουν σε επαφή με τη φύση και την αγροτική παραγωγή.
Παράλληλα, έχει δημιουργήσει τη σειρά αγροτικών προϊόντων Navarino Icons που
παρασκευάζονται σε συνεργασία με μικρούς και μεσαίους τοπικούς παραγωγούς και
εξάγονται σε όλον τον κόσμο προωθώντας τη μεσσηνιακή γαστρονομία.
Ταυτόχρονα το Ίδρυμα Καπεταν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, σχεδιάζει,
διαχειρίζεται και χρηματοδοτεί προγράμματα που αφορούν στην έρευνα για τη
βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού τομέα στη Μεσσηνία, την εκπαίδευση τοπικών
αγροτών, τη δημιουργία πρότυπων καλλιεργειών, καθώς και την προβολή της
Μεσσηνιακής γαστρονομίας.
Η συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς εντάσσεται στο πλαίσιο
της συνολικής προσπάθειας της Costa Navarino για την ευαισθητοποίηση του κοινού,
και ιδιαίτερα της νέας γενιάς, σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος,
ενημέρωσης για τα οφέλη της βιώσιμης διατροφής. Πρόκειται για μια
συνεργασία που αναμένεται να αποτελέσει την αρχή για πολλές ακόμα τέτοιες
πρωτοβουλίες.

-Τέλος-

Costa Navarino:
H Costa Navarino είναι ο διεθνής, αειφόρος προορισμός υψηλών προδιαγραφών στην
Μεσόγειο. 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, με όραμα να καθιερωθεί
η Μεσσηνία ως τουριστική περιοχή υψηλής ποιότητας και παγκοσμίου φήμης. Περιλαμβάνει
διαφορετικές τοποθεσίες, με πολυτελείς εγκαταστάσεις και κατοικίες, συνεδριακά κέντρα, spa
διεθνών προδιαγραφών, signature γήπεδα γκολφ καθώς και ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων
και μοναδικών εμπειριών για ενήλικες και παιδιά. Στο Navarino Dunes, την πρώτη περιοχή της
Costa Navarino, βρίσκονται δύο ξενοδοχεία 5 αστέρων, «The Romanos, a Luxury Collection
Resort» και «The Westin Resort, Costa Navarino» και το πρώτο signature γήπεδο γκολφ στην
Ελλάδα, The Dunes Course. Επίσης το Anazoe Spa, ένα κέντρο σπα και θαλασσοθεραπείας
4.000τ.μ., το συνεδριακό κέντρο πολλαπλών χρήσεων House of Events, χώροι ειδικά
σχεδιασμένοι για παιδιά, καθώς και πλήθος γαστρονομικών επιλογών, αθλητικών, υπαίθριων
και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Στο Navarino Bay, τη δεύτερη περιοχή, βρίσκεται το
signature
γήπεδο
γκολφ
The
Bay
Course.
Για
περισσότερες
πληροφορίες: www.costanavarino.com.

WWF Ελλάς:
Το WWF Ελλάς αποτελεί το ελληνικό τμήμα του παγκόσμιου δικτύου του WWF. Βασική
αποστολή του WWF Ελλάς είναι να διατηρήσει την πλούσια βιοποικιλότητα της χώρας, να
συμβάλλει στη μείωση του ανθρώπινου αποτυπώματος μέσω βιώσιμων λύσεων, και να
αποτρέψει την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, με στόχο την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου
και φύσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το WWF Ελλάς, επισκεφθείτε τον
ακόλουθο σύνδεσμο http://www.wwf.gr/
Πληροφορίες για τους συντάκτες:
TEMES S.A. – Costa Navarino
Μαρίνα Παπατσώνη, Marketing & Business Development Director
Tel.: +30 210 949 0013
Fax: +30 210 949 0218
e-mail: mpapatsoni@temes.gr
TEMES S.A.
Πεντέλης 5,
17564, Αθήνα, Ελλάδα
Developers of Costa Navarino
www.costanavarino.com
Developers of Costa Navarino
www.costanavarino.com
WWF Ελλάς
Ιάσονας Κάντας, Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου
Τηλ.: +30 210 3314893
Fax: +30 210 3247578
e-mail: i.kantas@wwf.gr
WWF Ελλάς
Λεμπέση 21, ΤΚ 117 43, Αθήνα
www.wwf.gr

