MATKAILU

Katse merta päin
Costa Navarino on nostanut Kreikan maailman golfkartalle.
Messeniassa sijaitseva resort on upporikkaan
laivanvarustajan kädenojennus kotiseudulleen.
TEKSTI JUSSI MIETTINEN KUVAT COSTA NAVARINO

COSTA NAVARINON
kentät sijaitsevat upealla
paikalla länsirannikolla.
Näkymät varsinkin Baykentältä ovat henkeäsalpaavat.
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K

un pohtii, minne lähtisi golfmatkalle, Kreikka
ei tule ensimmäisenä mieleen. Sen ymmärtää,
sillä maassa on ainoastaan seitsemän 18-reikäistä golfkenttää. Määrä on käsittämättömän pieni, sillä Kreikassa asuu yli kymmenen miljoonaa
ihmistä ja maassa vierailee vuosittain jopa yli 30
miljoonaa matkailijaa.
Toisaalta Kreikassa on tietyssä mielessä golfkentistä jopa ylitarjontaa, sillä maassa on vain noin tuhat rekisteröitynyttä pelaajaa. Se ei ole tuottanut isoille kiertueille huippupelaajia, jotka toimisivat maan golflähettiläinä eri puolilla maailmaa.
Kreikan ykköspelaaja on Sunshine Touria kiertävä 38-vuotias
Peter Karmis, joka varttui Etelä-Afrikassa ja vaihtoi vasta pari
vuotta sitten kansalaisuuttaan. Karmisilla on kreikkalainen isä.
Kreikan tunnetuin golfkenttä oli pitkään kreetalainen Crete Golf Club, mutta mantereen puolella sijaitseva viiden tähden
Costa Navarino Resort on viime vuosien aikana pyyhältänyt sen
ohitse.

C

osta Navarinossa on kaksi golfkenttää: Dunes Course
(avattu 2010) ja Bay Course (2011). Tulevina vuosina alueen golftarjonta kehittyy entisestään, sillä suunnitteilla on
kaksi uutta 18-reikäistä kenttää.

Isolla rahalla rakennettu sijaitsee Peloponnesoksen niemimaalla Messenian alueyksikössä, jonka hallinnollinen keskus on oliiveistaan tunnettu Kalamáta. Messenia on varsin hedelmällistä
seutua, jossa kasvatetaan oliivien lisäksi mm. hedelmiä ja manteleita.
Ateenasta on matkaa vehreään Costa Navarinoon 300 kilometriä. Kalamátan kansainvälinen lentokenttä sijaitsee vajaan 50 kilometrin päässä, mutta Suomesta sinne ei järjestetä suoria lentoja.
Ateenaan lentävän pitää varautua noin kolmen tunnin ajomatkaan. Matka on kuitenkin kulkemisen väärti, sillä perillä odottaa hieno golfresort, jonka kentiltä avautuvat postikorttimaisemat Joonianmerelle.

C

osta Navarino on Messiasta kotoisin olevan laivanvarustaja Vassilis Constantakopoulosin toteutunut unelma.
Messenia on varsin köyhää seutua, mutta hän halusi luoda
kauniille synnyinseudulleen matkakohteen, joka tunnettaisiin eri
puolilla maailmaa ja joka toisi työpaikkoja paikallisille ihmisille.
Näistä jälkimmäinen tavoite on jo toteutunut, sillä resort työllistää tuhansia ihmisiä.
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MATKAILU
DUNES-KENTÄN KAKKOSREIKÄ
jättää vahvan muistijäljen. Tiiltä
avautuvia maisemia ei hevillä unohda.

Kapteeni Vassilis, millä nimellä hänet ehkä paremmin tunnetaan, nousi ryysyistä rikkauksiin. Hän lähti merille 18-vuotiaana ja yleni parissakymmenessä vuodessa kapteeniksi. Palattuaan
maihin hän perusti Costamare-nimisen varustamon ja osti ensimmäisen rahtilaivan. Nykyään varustamon väreissä purjehtii noin
70 rahtilaivaa.
Kapteeni vaurastui ja alkoi hankkia maata Joonianmeren rannikolta. 90-luvun lopulla maata oli
kertynyt riittävästi, minkä jälkeen hän perusti Temes-nimisen yrityksen ja ryhtyi toteuttamaan suuria suunnitelmiaan.
Costa Navarinoa on rakennettu
kapteenin käskystä luontoa kunnioittaen. Alueella ei ole juuri kaadettu puita,
vaan esimerkiksi ensimmäisen vaiheen rakennustöiden ajaksi peräti 6 000 puuta kaivettiin ylös ja istutettiin takaisin maahan.
Osa istutetuista puista oli todella vanhoja ja
niitä voi edelleen ihailla muun muassa golfkierroksen aikana. Ympäristöasiat ja kestävä kehitys on muutenkin otettu resortin ja kenttien rakentamisessa ja ylläpidossa huomioon.
Resortin ensimmäinen vaihe valmistui vuonna 2010. Se piti
sisällään mm. hotellin, konferenssikeskuksen, kylpylän ja golfkentän. Seuraavana vuonna avattiin toinen kenttä. Sen aukeamista kapteeni Vassilis ei ikävä kyllä ollut enää todistamassa. Hän
kuoli 75-vuotiaana tammikuussa 2011.
Matkakohde kehittyy kuitenkin koko ajan kapteenin perintöä
vaalien. Siitä pitää huolen yksi kapteenin kolmesta lapsesta, joka
on nykyään Temesin ruorissa.
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Rahaa resortin rakentamiseen on käytetty tähän mennessä yli
miljardi euroa. Valmiina on muun muassa kaksi golfkenttää ja
kaksi viiden tähden hotellia. Nyt rakenteilla on kaksi uutta hotellia ja golfkenttää, minkä lisäksi meneillään on ainakin lomaasuntojen rakentamiseen liittyviä hankkeita. Tällöin puhutaan jo
yli
kahden miljardin euron kokonaisinvestoinnista.

D

unes-kenttä sijaitsee resortin ytimessä,
viiden tähden Westin- ja Romanos-hotellien naapurissa. Golfkentän on suunnitellut Bernhard Langer yhdessä European Golf
Design-arkkitehtitoimiston kanssa.
Klubitalon edessä seisoo kapteeni Vassiliksen
patsas. Klubin yhteydessä on yksi resortin monista ravintoloista, herkullista grilliruokaa tarjoava Flame-ravintola.
Dunes on helposti lähestyttävä kenttä, jossa on linksmäisiä piirteitä, varsinkin rannan
lähellä sijaitsevilla väylillä, mutta lähempänä totuutta ollaan, jos sen määrittää
puistokentäksi.
Kenttä ei aseta suuria haasteita
avauspeliin. Väylät ovat inhimillisen
mittaisia, ja ne ovat varsin leveitä siinä kohtaa, joihin klubipelaajan draivit tyypillisesti päätyvät. Lyhyet karheikot eivät rankaise liikaa, vaan
pallo löytyy helposti ja makaa usein varsin hyvin jatkolyöntiä ajatellen.
Haasteita kenttä tarjoaa enemmän lähestymislyöntien osalta,
sillä lukuisat hiekkaesteet vartioivat usein kohotettuja viheriöi-

TIGERIN DEBYYTTI
VALDERRAMASSA
Bay Coursen suunnitellut Robert
Trent Jones Jr on
suunnitellut viihdyttävän kentän.
tä. Viheriöillä on myös mukavasti muotoja, mikä tekee puttaamisesta, chippaamisesta ja lähestymistä mielenkiintoista. Leveiden
väylien ansiosta Dunes-kenttä sopii erinomaisesti kevään matkakohteeksi, kun talven jäljiltä draivit eivät ole parhaassa terässä.
Takatiiltä kenttä on 6 017 metriä pitkä (par 71). Siltä löytyy
vain yksi yli 400 metriä pitkä par 4. Neljästä par 5 -reiästä yksikään ei ole takatiiltä yli 500 metriä pitkä.
Syvimmän muistijäljen Dunes-kentältä jättävät etuysin kaksi
lyhyttä par 4 -reikää:
Kakkonen on 290 metriä pitkä par 4, joka lyödään koko matkan loivaan alamäkeen kohti turkoosia Joonianmerta. Pitkälyöntinen voi lyödä reiän yhdellä päälle, jos onnistuu välttämään viheriöitä vartioivat bunkkerit.
Kuutonen on vain 250 metriä reikä, joka sijaitsee kentän korkeimmalla kohdalla. Korkeuseroa tiiltä viheriölle on melkoisesti, joten viheriölle yltääkseen ei välttämättä tarvitse käyttää edes
draiveria.
Viheriö on kuitenkin kapea ja voimakkaasti muotoiltu, joten
lyhyt reikä ei ole mikään birdie-automaatti.

Bay-kentän hiljattain valmistunut klubitalo maastoutuu
vuoren rinteeseen ja näyttää
ulospäin pienemmältä kuin
se oikeasti onkaan.

Bay-kentän klubin terassilla viettää mielellään aikaa ennen ja jälkeen kierroksen.

Messeniassa on upeita hiekkarantoja, joiden
ansiosta se on suosittu lomakohde. Golf pidentää resortin sesonkia keväisin ja syksyisin.

H

otellilta on matkaa Costa Navarinon Bay-kentälle kymmenisen kilometriä. Tosin pian täälläkin voi asua, sillä lähelle rantaa on rakenteilla uusi hotelli. Uudehko on myös
klubirakennus, joka on rakennettu osittain maan uumeniin.
Kyyti tuo pelaajat suoraan klubin ovien eteen, mistä henkilökunta nappaa bägit haltuunsa ja pelaajat voivat jatkaa matkaa klubitalon modernin aulan kautta ravintolaan, jonka terassilta avautuvat upeat näkymät kentän yli merenlahdelle. Sen vastarannalla
näkyvät Sfaktirían saaren jylhät rantakalliot.
Maisemat ovat vavahduttavan upeat, joten ei ole ihme, että
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MATKAILU
BAY-KENTÄN 12. REIKÄ
nousee ylämäkeen. Se on kentän
pisin par 5 ja vaikein reikä.

kapteeni Vassillis halusi aikoinaan tuoda kotiseutunsa kauneuden koko maailman tietoon. Kentän vastaanottotiski ja proshop
löytyvät alakerrasta, jonne pääsee myös hissillä.
Pihalla hypätään suoraan autoon, joka on Bay-kentällä pitkien siirtymien jo suurten korkeuserojen vuoksi pakollinen. Range on lähellä klubia, toisin kuin Dunes-kentällä, jossa caddiemaster kyyditsee ennen kierrosta golfautolla.
Suurella osalla rei’istä voi nauttia näkymistä merelle ja muutama kulkee rannikkoa pitkin. Syksyllä 17. reikä pelattiin par 3:ksi
lyhennettynä, vieressä olevan rakennustyömaan vuoksi.
Mielenkiintoinen kahden reiän kokonaisuus löytyy vuoren toisella puolelle, kun kaksi reikää kulkee osittain vastakkain samaa
leveää väylää pitkin.
Hyvin jäi mieleen myös numero 12, joka on kentän vaikein reikä. Kapeahko par 5 nousee koko matkan ylämäkeen. Vaikka se
on mittaa takatiiltä on alle 480 metriä, on kahdella vaikea yltää
edes lähelle viheriötä.
Vaikka kenttä on lyhyt (5 400 m, par 70), runsaiden korkeuserojen ja paikoittain pitkien siirtymien vuoksi ymmärtää hyvin,
miksi golfauto on pakollinen.
Kenttää ei ole tarkoitettu championship-kentäksi. Sen sijaan
suunnittelija Robert Trent Jones Jr on kertonut halunneensa
luoda kentästä mahdollisimman hauskan pelattavan, missä hän
on onnistunut.

Westin Resortissa löytyy
paljon erilaisia ravintoloita,
tässä näytteitä japanilaisen Onuki-ravintolan annoksista.

K

ahden upeita näkymiä ja rentoa resort-golfia tarjoavan
kentän lisäksi Costa Navarinosta täytyy nostaa esille loistavat harjoittelualueet. Molemmilla kentillä on ruohoranget, mutta paremmin harjoitteluun soveltuu Dunes, joka sijaitsee
tasaisessa maastossa. Dunesin rangelta löytyy myös katos, joten
sateen vuoksi ei tarvitse keskeyttää harjoittelua.
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Grilliruoan ystävät suuntaavat illalla Dunes-kentän klubin yhteydessä olevaan Flames-ravintolaan, joka sijaitsee kivenheiton
päässä Westin-hotellista.

MATKAILU
Costa Navarinosta
löytyy yksi Euroopan
parhaista golfkentän
yhteydessä olevista lähipeliharjoittelualueista. Täällä kelpaa hioa wedge-peli
kuntoon.

José-María Olazábal
vastaa Costa Navarino Hillsin kenttien
suunnittelusta.

VALMISTAUDU KAUTEEN
COSTA NAVARINOSSA

Avaa kausi Costa Navarinossa golfvalmentaja Timo Karvisen ja
GoGolfin päätoimittajan Jussi Miettisen kanssa. Matka tehdään
27.3.–3.4., joten se toimii oivallisena valmistautumisleirinä golfkauteen 2020.
Costa Navarino tarjoaa mahtavien harjoittelualueiden lisäksi
kaksi kuvankaunista golfkenttää, joista aukeavat henkeäsalpaavat maisemat Joonianmerelle. Harjoittelun lisäksi matkalla pelataan neljä kierrosta golfia.
Kotimatkalla vietetään kaksi yötä Ateenassa, jossa tutustutaan
muun muassa Akropolikseen eli Antiikin Kreikan uskonnolliseen
keskukseen.
MATKAAN SISÄLTYY:

Aegeanin suorat lennot Helsinki–Ateena–Helsinki (sis. käsimatkatavara,
matkatavaran ruumaan sekä lentoateria, lisämaksusta bägikuljetus, 80 €)
Majoitus The Westin Costa Navarino***** kahden hengen Deluxe Garden
View -huoneessa, 5 vrk
Päivittäinen aamiainen ja 4 x päivällinen Costa Navarinossa
4 x green fee Costa Navarino Golfin kahdelle kentälle (Dunes x 2 ja Bay x 2)
Golfopetus neljänä päivänä Costa Navarinossa
Golfauto Bay-kentän kierroksille
Lentokenttäkuljetukset kohteessa ja kuljetus Bay-kentälle
Majoitus Ateenassa Marriott Athens***** -hotellissa, 2 vrk
(julkisella 30 min keskustaan, taksilla 18 min)

Bay-kentällä range nousee mäen rinnettä ylöspäin.
Dunes-kentällä rangen vieressä on myös chippiviheriö, mutta varsinainen helmi on Dunes-kentän lähipelialue, jossa wedge-peliä voi treenata pitkältäkin matkalta kunnon viheriöille ja
eri tuulen suuntiin.
Suurelle lähipelialueelle mahtuu harjoittelemaan yhtä aikaa kosolti pelaajia, sillä pelkästään bunkkereita alueella on kymmenen
erilaista. Niissä pääsee lyömään sekä lyhyitä että pitkiä bunkkerilyöntejä — vain mielikuvitus on rajana.
Costa Navarino on jo nyt erinomainen golfkohde, mutta vuonna 2022 sen golftarjonta tuplaantuu, kun lähistölle valmistuu kaksi uutta kenttää. Navarino Hillsin kentät suunnittelee José-Maria Olazábal.
Kentät sijaitsevat kukkulalla, joten niilläkin golfarit pääsevät
nauttimaan upeista merimaisemista, joista on muodostunut kohteen tavaramerkki. Kentistä pidempi tulee olemaan par 72, mikä
tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa Costa Navarinossa voidaan
järjestää myös suuria turnauksia.

Retki Akropolikselle englanninkielisen oppaan johdolla

Esimerkiksi European Tourin kilpailun tuominen Costa Navarinoon parantaisi resortin tunnettuutta golfarien keskuudessa. Suuren yleisön huomion se ilman muuta ansaitsee, sillä jo nyt
sitä voidaan pitää yhtenä Euroopan parhaista golfresorteista.
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