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H Costa Navarino κατακτά την πρώτη θέση στην κατηγορία ‘Europe’s 

Responsible Tourism Award’ των World Travel Awards 2017 
 
Ο προορισμός επιβραβεύεται για 2η φορά από το διεθνή θεσμό, για τις πρακτικές αειφόρου 

τουριστικής ανάπτυξης 
 
Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2017- Η Costa Navarino διακρίθηκε σε διεθνές επίπεδο, 
κατακτώντας την πρώτη θέση στην κατηγορία ‘Europe’s Responsible Tourism Award’ 
στα World Travel Awards 2017.  
 
Είναι η δεύτερη φορά που διακρίνεται η Costa 
Navarino για τις πρακτικές αειφόρου ανάπτυξης,   
σε συνέχεια της βράβευσης στην ίδια κατηγορία το 
2014. Το ‘Europe’s Responsible Tourism Award’ 
ενισχύει περαιτέρω την αναγνώριση της Costa 
Navarino ως αειφόρο τουριστικό προορισμό, σε 
διεθνές επίπεδο.  
 
Η βράβευση ανακοινώθηκε στην τελετή των World Travel Awards Europe, που 
πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας. Ο θεσμός 
World Travel Awards διεξάγεται σε όλες τις ηπείρους από το 1993, αναγνωρίζοντας και 
επιβραβεύοντας τις βέλτιστες πρακτικές σε όλους τους τομείς του τουριστικού κλάδου.  
 
Οι πρακτικές που διαφυλάσσουν και προβάλλουν το φυσικό πλούτο της Μεσσηνίας, την 
ιστορία και τα έθιμά της, όπως και η ενίσχυση της τοπι  κής ανάπτυξης, ήταν τα κυρία 
στοιχεία που συντέλεσαν  στην επιλογή της Costa Navarino. Πρωτοβουλίες όπως το 
Navarino Environmental Observatory (NEO), το περιβαλλοντικό παρατηρητήριο που έχει 
δημιουργηθεί από τη σύμπραξη του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης, της Ακαδημίας 
Αθηνών και της TEMES, καθώς και το Navarino Natura Hall, το διαδραστικό κέντρο 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, το οποίο εκτός από τους επισκέπτες του εξωτερικού, έχουν 
επισκεφθεί μέχρι στιγμής 4.300 μαθητές τοπικών σχολείων, λαμβάνοντας μέρος σε 
εκπαιδευτικά προγράμματα. Άλλα παραδείγματα πρακτικών αποτελούν η μεταφύτευση 
6.500 ελαιόδεντρων, αλλά και τα προγράμματα προστασίας του Αφρικανικού χαμαιλέοντα 
στην λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας και της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta, σε 
συνεργασία με Μη Κυβερνητικούς Φορείς.                                                                                                                                                                          

Στο πλαίσιο της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, οι επισκέπτες της 
Costa Navarino από όλα τα μέρη του κόσμου, έρχονται σε επαφή με τις παραδόσεις, τα 
έθιμα της περιοχής αλλά και με μοναδικές αυθεντικές πολιτιστικές εμπειρίες όπως οι 

http://www.costanavarino.com/
https://www.costanavarino.com/environment/navarino-environmental-observatory/
https://www.costanavarino.com/navarino-natura-hall/


Φιλοσοφικοί Περίπατοι, η γευσιγνωσία λαδιού, τα 
μαθήματα μαγειρικής Μεσσηνιακής κουζίνας, ο 
τρύγος και η συγκομιδή ελιάς. Στόχος αυτών των 
δραστηριοτήτων είναι να επιστρέψουν οι επισκέπτες 
στον τόπο τους, έχοντας αποκομίσει γνώση και 
μοναδικές εμπειρίες από τη νέα περιοχή που 
γνώρισαν και από τους ανθρώπους της.   
 

 
 

 
Για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Costa Navarino: 

www.costanavarino.com 
 

-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 και του 
συνδέσμου στην ενότητα Press, χρησιμοποιώντας τον κωδικό Νestor.   

Πληροφορίες για τους συντάκτες:  
 
Βάλια Βανέζη, Senior Communications Manager 
Tel.: +30 210 949 0152 
Fax: +30 210 949 0218 
e-mail: vvanezi@temes.gr  
 
TEMES Α.Ε. 
Πεντέλης 5, 
17564, Αθήνα, Ελλάδα 
Developers of Costa Navarino 
www.costanavarino.com 
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