HOTELLERIE

Costa Navarino
genieten tussen de olijfbomen

Er zijn bestemmingen die we denken te kennen, maar die blijven verbazen. Landen met meerdere gezichten, en Griekenland behoort zeker
tot die categorie. Dankzij de kleine pittoreske dorpjes, buitengewone stranden en het mooie hotelaanbod mag Griekenland elk jaar heel wat
vakantiegasten verwelkomen. Travel Magazine kreeg de kans er een bijzonder hotel te verkennen: Costa Navarino Resort, op de Peloponnesos!

Kalimera, Kalimera!
Vertrek op 28 april vanuit Brussel aan boord van de
SN325-vlucht richting Kalamata. Eindbestemming: Costa
Navarino Resort, gelegen aan de Ionische zee. De grote
luchthavens liggen ver achter ons, het vakantiegevoel
is erg dichtbij! De kleine regionale luchthaven van
Kalamata verwelkomt wekelijks een vlucht van Brussels
Airlines op zaterdag, maar de toeristische ontwikkeling
in deze regio zet luchtvaartmaatschappijen aan om hun
frequentie te verhogen. Niet alleen voor deze zomer,
maar ook voor de komende seizoenen.
Gelegen te midden van twee golfparcours en
olijfboomgaarden, liggen twee hotels die samen
het resort vormen. Het resort bestaat uit The
Westin Resort Costa Navarino (± 400 kamers)
en The Romanos, een Luxury Collection Resort
(± 300 kamers). Samen vormen ze een soort van Grieks
dorp rondom een plein met restaurantjes, bars en
winkels.

Verantwoordelijke aanpak
Het grootste resort van de regio had het landschap
mogelijks kunnen ontsieren, maar dat doet het
hoegenaamd niet! Costa Navarino past wonderwel
in de omliggende natuur. Doordat het hotel geen all-

in aanbiedt, moedigt dit de klanten aan om de regio
te verkennen. Het museum voor natuurbehoud
sensibiliseert de gasten voor het milieu. In het resort
is er zelfs een opvangcentrum voor dieren. Daarnaast
komen ook elk jaar honderden zeeschildpadden hun
eitjes leggen op het strand van het resort! De nesten
worden beschermd en elk jaar opnieuw komen heel
wat mensen kijken wanneer de eitjes uitbreken. Het
milieu is één van de stokpaardjes van Costa Navarino,
die verschillende regenwaterreservoirs heeft voor het
onderhoud van de golfparcours.

Complete beleving
Costa Navarino is de grote droom van kapitein Vassilis
Constantakopoulos. Het hotel opende de deuren
in 2010 en profileert zich als exclusieve, duurzame
bestemming aan de Middellandse Zee, in het zuidwesten
van de Peloponnesos. The Westin richt zich voornamelijk
op families terwijl The Romanos koppels aantrekt, alsook
gasten op zoek naar luxe en rust. De kamers nodigen
uit om te herbronnen nadat je de dag doorbracht in
het resort.
Ook aan activiteiten geen gebrek! De twee golfbanen
met 18 holes (een derde is in aanbouw, n.v.d.r.) zullen de
meest geoefende golfers bekoren. De Bay Course duikt
letterlijk in zee terwijl Dunes Course een prachtig uitzicht

Villa in The Westin Resort Costa Navarino.

heeft over het strand. Dat de golfbanen van goede
kwaliteit zijn, benadrukken de verschillende prijzen die
de golfparcours op hun naam mogen schrijven.
De regio leent zich ook voor andere sportieve activiteiten
zoals fietsen, mountainbiken, klimmen, watersporten
(zonder motor), wandelen,… Om ten volle te kunnen
genieten is er een sportcentrum in het resort, waar
hotelgasten cursussen kunnen volgen en materiaal kan
huren. Nadat je je in het zweet hebt gewerkt, kan je in het
spa-en thalassotherapiecentrum Anazoe Spa (4000 m²)
tot rust komen. Er zijn meerdere zwembaden of je kan
natuurlijk ook heerlijk nietsdoen op het strand.
Het resort biedt ook Philosophy Walks aan. Stap in de
voetsporen van de grote Griekse filosofen en wandel
te midden van honderd jaar oude olijfbomen. Deze
wandelingen worden begeleid door klassieke docenten.
Je kan ook deelnemen aan een cursus ‘traditioneel koken’
of deelnemen aan een olijfolie-proeverij.

Costa Navarino en de
Belgische reisindustrie
Costa Navarino Resort wordt in België en
Luxemburg o.a. aangeboden door Essential
Greece, Exclusive Destinations, Expair Tours
en Transeurope. De gebruikelijke commissie
voor reisagenten is van toepassing. De nieuwe
vlucht van Brussels Airlines tussen Brussel en
Kalamata moet de Belgische markt eveneens een
boost geven, zodat de Belgen binnenkort een
plekje hebben in de ‘Top 15’ van nationaliteiten
die het hotel bezoeken. Valia Vanezi, senior
communications manager: “Wij zijn actief bezig
met het promoten van deze Griekse regio en we
willen zo veel mogelijk reisagenten laten kennis
maken met Costa Navarino. Daartoe organiseren
we eind september enkele studiereizen en we
hopen daarbij de Belgische reisagenten te mogen
verwelkomen!”
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