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SEYAHAT

YUNANİSTAN’DA BAMBAŞKA BİR DÜNYA: 

COSTA NAVARINO

Costa Navarino’nun 
hikayesi Yunanistan’ın 
kendisi kadar eski. 
Eski Pylos’un efsanevi 
hükümdarı Kral Nestor, 
‘misafirperverlik’ 
kelimesini tamamen 
yabancılarla arkadaşlık 
ederek ilk kez 
anlamlandıran büyük bir 
bilge idi.  Der ki, “Burası 
dostluğun her zaman 
bulunabileceği, mutluluğun 
kumdaki ayak sesleriyle 
ölçüldüğü bir yer.”
FÜSUN HATTAT

Büyük ölçüde keşfedilmemiş Messinia 
bölgesinde Mycenaean dönemi klasik 
tapınaklar, Bizans kiliseleri, ortaçağ 

kaleleri ve saraylar var. 

The Romanos, a Luxury 
Collection Resort

Voidokilia Plajı

Ancient Kallos’tan 
seçtiğim siyah keten 
Helenistik altın motif 
kemerli Ino elbise yaz 
koleksiyonun en gözde 
parçalarından biri.

Tatil köylerinden pek keyif al-
mam. Köy, kasaba, şehir do-
laşayım, aynı plajda aynı şez-

longda yeter ki günlerce yatmaya-
yım isterim. Tatil anlayışım budur. 
Buna rağmen Yunanistan’ın gü-
ney batısında Mora yarımadasında 
1 km’lik komple kum sahil şeridine 
sahip Costa Navarino’nun ismini ilk 
duyduğum andan itibaren görmek 
istedim. Yunanistan’da adaların ve 
şehirlerin özgünlüğüne, otantikli-
ğine alışkınız. Burada, İyon denizi-
nin kıyısında Messinia Bölgesi’nde 
4500 yıllık tarihin tam ortasında, 
sürdürülülebilir anlayışla, doğal gü-
zelliğini ve mirasını koruyarak lüks 
büyük bir tatil resortu yaratmışlar.

Costa Novarino
Atina’dan araba ile 3,5 saat, 

Kalamata’ya sadece 45 km uzaklık-
ta Costa Navarino’da Captain Vas-
silis tarafından 1980’lerden itibaren 
bölgeyi turizme teşvik etmek ama-
cıyla başlayan, hayata geçirilmesi 
yirmi seneyi bulan proje aslında iki 
ayrı otelden oluşuyor. Çocuklu ai-
lelerin ve spor odaklı tatil yapmak 
isteyenlerin tercihi The Westin Re-
sort, çiftlerin romantik tercihi ise 
The Romanos, a Luxury Collection 
Resort. Marriot Oteller zinciri altın-
da işletmesi mal sahipleri tarafından 
yapılan bu iki otelin kendilerine ait 
kahvaltı mekanları, havuzları var. 
Ortak buluşma noktaları ise amfiti-
yatro, kafeler ve mağazaların oldu-
ğu çarşı, Agora. Bunun yanında ja-
pon, italyan, lübnan ve deniz ürün-
leri restoranları, konferans-balo sa-
lonu, villalar, rezidanslar, 18 delik-
li 2 golf alanI, çocuklar için sınırsız 
hem eğlendirici hem eğitici oyun 
alanları mevcut. Anazoe Spa’da 
Nestor Sarayı’ndan çıkarılan Home-
rik Çağ’da yapılan ‘oleotherapy’ te-
davilerini deneyimlemek mümkün. 
Çok gösterişli bir yer burası ama 
içerisinde bu büyüklüğü ve kalaba-
lıkları hiç hissetmedim. Bunda tabii 
inşaat alanını sadece yüzde 10’da 
tutup geniş araziye yayılabilmenin 
payı büyük. Messinia bölgesine has 
konaklardan, kırsal evlerden esin-
lenerek doğal taş ve peyzaj içinde 
inşa edilmiş çok şık ama gözü yor-
madan fazla masraf edilmemiş gibi 
duran ahşap yarı kapalı genel me-
kanlar huzur verici. Tüm ihtiyacı-
nız düşünülmüş yarı açık banyolu, 
deniz manzaralı teras veya havuzlu 
odalar keyifli. The Romanos’un 360 
derece dönen havuzu içinde ha-
vuz barı, Roma mimarisinden izler 
taşıyan üstü kapalı serin dinlenme 
alanları üstüne bir de müthiş servis 
sabahtan akşam yerinizden kıpırda-
mama isteği veriyor. Müşterinin yü-
zünden belli olan servis memnuni-
yeti ve bulunduğu bölgenin tarihi 
ve doğal güzelliğini hem dış hem 
iç aktivitelerine, mimarisine akıllıca 
entegre ederek tasarlanmış bu te-

sis bence bu yüzden dünyanın her-
hangi yerinde bulanabilecek her-
hangi beş yıldızlı bir tatil köyünden 
farkını ortaya koyuyor. Conde Nast 
Traveller dergilerinin yıllardır ‘dün-
yanın en iyi resortları’ listelerinden 
inmemesinin ve ödüllerinin sebebi 
bu olsa gerek diye düşünüyorum.

Nestor sarayı
Büyük ölçüde keşfedilmemiş 

olan Messinia bölgesinde otelden 
arabayla 15 dakika - 2 saat arasın-
da değişen mesafelerde Mycenae-
an (Miken) dönemi klasik tapınak-
lar, Bizans kiliseleri, ortaçağ kale-
leri ve saraylar var. Ünlü Olympia, 
Apollo Epicurius Tapınağı’nın yanı 
sıra Eski Messini, Nestor Sarayı gibi 
Dünya Mirası Listesi’ndeki yerler 
sürüş mesafesinde. 

Biz milattan önce 13-12. yüzyıla 
ait zamanında iki katlı bir yapı olan 
Navarino sahili tepelerinde, zeytin 
ağaçları arasında yer alan Nestor 
Sarayı’nı gezdik. Nestor, Homer’in 
‘Odyssey’ sinde ismi geçen Argo-
naut seyahatine katılan ve Tru-
va Savaşı’na 90 gemi gönde-A

Methoni Kalesi
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ren ‘Kahraman Kral’ olarak tanım-
lanıyor. Dönüşte şeklinden dolayı 
Omega ismi verilen Voidokilia pla-
jına uğradık. Yukarısında Eski Na-
varino Kalesi, biraz ilerisinde fauna 
ve flora zenginiliğiyle ünlü, içerisin-
de 271 kuş türünü barındıran Gia-
lova göleti bu bölgenin çok sayıda-
ki tarihi ve doğal güzelliklerinden 
sadece bir kaçı. Bu sonbaharda bu 
konularda daha geniş bilgiyi Epos7 
Dergisi’nde çıkacak yazımda oku-
yabilirsiniz.

 Çocuklar için cennet!
Çeşitli üniversite ve derneğin 

desteği ve işletmesiyle resort içeri-
sinde bir sergi alanı yaratmışlar. İşte 
bunu beklemiyordum. 

Tüm çevredeki habitatlarla ilgili 
modern etkileşim teknolojileri, slayt 
gösterileri ile çocuklar için olduğu 
kadar büyükler içinde hem öğreti-
ci hem eğlendirici bu merkezi çok 
takdir ettim. The Westin Resort ço-
cuklar için bir cennet. 4 aydan 3 
yaşına kadar Cocoon Kreş’te bebek 
hemşireleri, 4-12 yaş arası çocuk-
lar eğitmenler eşliğinde tüm gün 
hoş ve eğitici vakit geçirebilir, aqu-
aparkta eğlenip, Sand Castle (kum 
kalesi) oyun alanında ‘genç arkeo-

loglar’, ‘genç mimarlar’ gibi temalı 
oyunlar oynayabilirler.

Yemek yemek yine yemek!
Sayısı 10’u geçen restoranla-

rın hepsinde yemek imkansız. Her 
iki otelin kahvaltı salonlarını dene-
dim. Birinde ortada koşuşturan ço-
cuklar arasında tabaklarını tepele-
me dolduran spor giyimli aileler, 
diğerinde sabah kahvaltıya Dolce 
Gabbana elbiseleriyle inmiş bayan-
lar, şık erkekler vardı. Her ikisin-
de de kahvaltı büfelerinin çeşitlili-
ği baş döndürücüydü.1827 Lounge 
& Bar’ın hamburgerinin etinin lez-

zeti, Anax Lounge’da mixologist Di-
mitris Garouniatis’in gün batımın-
dan esinlenerek yarattığı ‘The Sec-
ret Path’ kokteylinin tadı aklımda 
kalanlar arasında. 

Plajda kum üstünde ahşap bir 
platforma ve ağaç kütüklerinin ara-
sına yerleştirilen Barbouni restoran-
da dalgaları seyrederken yediğim 
yemeği unutmak istemiyorum. Ta-
vana dikey asılan hareketli kepenk-
lerin rüzgarla yarattığı doğal serin-
lik altında barbunlar çıtır çıtır, ızga-
ra karides ve fangri olağanüstüydü. 
Ama servisin dakikliği, servis ele-
manlarının hevesli ilgisi, nezake-
ti ve bilgisi Costa Navarino’yu vaz-
geçilmez yapan en önemli unsurlar. 
Çocuklarınızı alın gidin, sevgilinizi 
alın gidin. Ben seneye ikisini de ya-
pacağım.

Alışveriş olmadan olmaz!
Costa Navarino Resort’ta Apoel-

la Butik’te bu yaz için aradığım ak-
sesuar ve kıyafetlerin çoğunu bul-
dum diyebilirim. Özellikle Ancient 
Kallos’un siyah keten resimde üze-
rimde gördüğünüz Ino tek omuz el-
bisesi gibi düz veya desenli sadece 
keten/koton kaftan ve elbiselerin-
den oluşan geniş bir koleksiyonu 
burada vardı. Selanikli iki kız kar-
deş Lamprini ve Stella Stavrou’nun 
2014’te yarattığı eski yunanca da 
kelime anlamı ‘güzellik’ olan mar-
ka Türkiye’de Vakko mağazaların-
da da satılıyor. Costa Navarino’nun 
kendi üretimleri zeytin ve zeytin-
yağlarını Atina havalimanında da 
bulabilirsiniz.

Servisin dakikliği, servis elemanlarının hevesli ilgisi, 
nezaketi ve bilgisi Costa Navarino’yu vazgeçilmez 
yapan en önemli unsurlar. Çocuklarınızı alın gidin, 
sevgilinizi alın ayrı gidin.

Costa Navarino’da Captain Vassilis tarafından 
1980’lerden itibaren bölgeyi turizme teşvik etmek 
amacıyla başlayan, hayata geçirilmesi yirmi seneyi bulan 
proje aslında iki ayrı otelden oluşuyor. Çocuklu ailelerin 
ve spor odaklı tatil yapmak isteyenlerin tercihi The Westin 
Resort, çiftlerin romantik tercihi ise The Romanos, a 
Luxury Collection Resort.

Barbouni restoran

Methoni Villa


