
 

 

 

                           
 
 
 
 

H Costa Navarino παρουσιάζει το Division 16 – έναν μοναδικό στο 
είδος του προορισμό για έφηβους  

 

 
 

17 Ιουνίου 2021 – H Costa Navarino, υποδέχεται τους έφηβους φέτος το καλοκαίρι στο 
Division 16, έναν μοναδικό πολυχώρο διασκέδασης, για αξέχαστες στιγμές. Ορισμένοι από 
τους χώρους του Division 16 θα λειτουργήσουν σταδιακά, βάσει των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων και μόλις ανοίξουν οι σχετικοί ΚΑΔ.  
 
To Division 16 εμπνέεται από τις σύγχρονες τάσεις που απαντούν στις ανάγκες των νέων και 
έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με τις ιδέες και τις σκέψεις του πιο νεανικού κοινού της Costa 
Navarino. Στόχος είναι να αποτελέσει σημείο συνάντησης για όσους είναι 11 ετών και πάνω, 
κατά τη διάρκεια των οικογενειακών διακοπών στα ξενοδοχεία The Westin Resort Costa 
Navarino και The Romanos, a Luxury Collection Resort, στο Navarino Dunes. Ένας 
πολυθεματικός χώρος γεμάτος από χρώματα, γεύσεις και μουσικές, εμπνευσμένος από τη 
δεκαετία του ’60, που συνδυάζει τις τελευταίες τάσεις στο χώρο του gaming, με αγαπημένες 
μελωδίες και το κλασικό φαγητό ενός diner, όλα με μια σύγχρονη προσέγγιση.  
 
Πρωτότυπα mocktails, ένα ρετρό photo booth, dessert bar με ice rolls & bubble waffles, 
ζωντανά DJ sets, τζουκ-μποξ και μπόουλινγκ, συνθέτουν το σκηνικό για αξέχαστες στιγμές με 
φίλους. Όσοι το επιθυμούν, μπορούν να δοκιμάσουν τις φωνητικές τους ικανότητες σε έναν 
ατμοσφαιρικό χώρο με σκηνή για καραόκε, με περισσότερες από 40.000 επιλογές τραγουδιών.  
  
Επίσης, σε συνεργασία με το Athens Clue έχει δημιουργηθεί  ένα πρωτότυπο escape room με 
θέμα την κλιματική αλλαγή, όπου οι παίκτες καλούνται να σώσουν τον πλανήτη από εξαφάνιση, 
περνώντας από διάφορες δοκιμασίες και δωμάτια. Στο Division 16 πρωταγωνιστεί και το VR, 
με 4 ομαδικές εμπειρίες με δημοφιλή παιχνίδια. 
 
Το μενού του Division 16 παρουσιάζει το κλασικό burger food με μια μοντέρνα, υγιεινή 
προσέγγιση, με έμφαση στα τοπικά υλικά. Σπιτικά burger με αργοψημένο 100% black angus 
μοσχάρι, κοτόπουλο από φάρμες της περιοχής σε πολύχρωμα ψωμάκια με γεύσεις κλασικές 
και λαχανικών, δροσερές σαλάτες με φρέσκα υλικά από τους λαχανόκηπους και με το 
βραβευμένο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Navarino Icons, συνθέτουν το μενού.  
 
Το Division 16 λειτουργεί καθημερινά από τις 19:00 έως τις 23:00. Το σχεδιασμό του έχει 
επιμεληθεί η εταιρεία ΤORE Event Furnishing.  
 

http://www.costanavarino.com/
http://www.westincostanavarino.com/
http://www.westincostanavarino.com/
http://www.romanoscostanavarino.com/


 

 

 
 
 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Division 16 δείτε εδώ.   
 
Ένα καλοκαίρι γεμάτο αθλήματα και δράση 
 
Η διασκέδαση συνεχίζεται και εκτός του Division 16, με αθλήματα και δραστηριότητες 
αναψυχής. Το τένις πρωταγωνιστεί αυτό το καλοκαίρι, στα νέα γήπεδα του πρώτου 
Mouratoglou Tennis Center στην Ευρώπη, με μαθήματα για κάθε ηλικία. Επίσης, οι επίδοξοι 
ποδοσφαιριστές μπορούν να προπονηθούν από τους καλύτερους, στα Football Camps της 
Bayern Μονάχου για ηλικίες από 6-14 ετών, ενώ τα πρώτα βήματα στο γκολφ γίνονται στα 
γήπεδα της Costa Navarino, με καθοδήγηση από τους προπονητές της Navarino Golf Academy. 
Οι δραστηριότητες εντός και εκτός γηπέδων για όλη την οικογένεια, είναι αμέτρητες: 
αναμέτρηση στο μπάσκετ, τοίχος αναρρίχησης και μια μεγάλη επιλογή από θαλάσσια αθλήματα, 
όπως: καταδύσεις, kite surfing, θαλάσσιο σκι στο Navarino Sea, εκδρομές με ποδήλατο και 
πεζοπορία από το Navarino Outdoors, αποτελούν την ιδανική ευκαιρία για επαφή με τη φύση. 
Η πρώτη γνωριμία με τη Μεσσηνιακή φύση πριν από κάθε εξόρμηση, γίνεται στο 
περιβαλλοντικό κέντρο Navarino Natura Hall. Η διασκέδαση συνεχίζεται στο υδάτινο πάρκο και 
τις νεροτσουλήθρες, καθώς και στο Sandcastle (για ηλικίες 4-12 ετών), όπου οι μικροί 
επισκέπτες συμμετέχουν σε προγράμματα που εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους με ψυχαγωγικό 
τρόπο, όπως «Μικροί αρχαιολόγοι» και «Μικροί κηπουροί».  
 
Για προτάσεις διαμονής στο The Romanos, a Luxury Collection Resort, επισκεφθείτε 
εδώ. 
Για προτάσεις διαμονής στο The Westin Resort Costa Navarino, επισκεφθείτε εδώ. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Costa Navarino: 
www.costanavarino.com 
 
Πληροφορίες για τους συντάκτες:  
 
Διακοπές με ασφάλεια 
Εκτός από τα πρωτόκολλα που απαιτούνται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) και 
τις Ελληνικές Αρχές, ενισχυμένα μέτρα θα εφαρμοστούν και φέτος, για να απολαύσει κάθε 
επισκέπτης τις διακοπές του με ασφάλεια.  
Μία πλήρης ιατρική και νοσηλευτική ομάδα θα λειτουργεί 24/7, ενώ μοριακά/PCR τεστ θα 
διενεργούνται τακτικά στους συνεργάτες. Στους επισκέπτες οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί 
κατά του COVID-19 ή δεν έχουν αναρρώσει από COVID-19, συστήνεται να διαθέτουν ένα 
αρνητικό PCR τεστ εντός των τελευταίων 72 ωρών πριν την άφιξή τους. Εναλλακτικά, θα 
μπορούν να κάνουν ένα Rapid antigen τεστ κατά την άφιξή τους, το οποίο θα παρέχεται 
δωρεάν, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα για PCR τεστ εντός του resort, σε ειδική τιμή.  
Επίσης, τα ξενοδοχεία έχουν υιοθετήσει  το πρωτοποριακό σύστημα της Marriott ‘Commitment 
to Clean’, το οποίο έχει θέσει νέα πρότυπα και προδιαγραφές στη διαχείριση της καθαριότητας 
και υγιεινής στον κλάδο της φιλοξενίας. Περαιτέρω μέτρα στην Costa Navarino περιλαμβάνουν  
 
 

https://www.costanavarino.com/celebrating-teen-spirit/
https://www.costanavarino.com/mouratoglou-tennis-center-2/
https://www.costanavarino.com/wp-content/uploads/2021/06/bayern-football-camps_flyer_2021.pdf
https://www.costanavarino.com/wp-content/uploads/2021/06/bayern-football-camps_flyer_2021.pdf
https://www.costanavarino.com/golf-resort/golf-academy/
https://www.costanavarino.com/wp-content/uploads/2017/02/navarino-sea-on-water.pdf
https://www.costanavarino.com/wp-content/uploads/2021/04/a4_outdoor_cycling_2021.pdf
https://www.costanavarino.com/family-holidays-children/
https://www.marriott.com/setSCtracking.mi?scid=7a46a1a4-67bf-4404-a2d7-f32c4d3d544b&mid=%2Freservation%2FavailabilitySearch.mi%3FpropertyCode%3DKLXLC
https://www.marriott.com/setSCtracking.mi?scid=9b069f21-e6a3-4455-aa77-5043880ced48&mid=%2Freservation%2FavailabilitySearch.mi%3FpropertyCode%3DKLXWI
http://www.costanavarino.com/


 

 

 
 
 
 
μεταξύ άλλων: θερμομέτρηση σε επισκέπτες, συνεργάτες και προμηθευτές κάθε φορά κατά 
την είσοδό τους, πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού για απολυμάνσεις, πρόσληψη 
επιπλέον συνεργατών συνολικά λόγω των αυξημένων αναγκών σε θέματα υγιεινής και 
ασφάλειας, μηχανισμούς και ψηφιακές υπηρεσίες για συναλλαγές με ελάχιστη ή καθόλου 
επαφή, καθώς και τήρηση επιπλέον αποστάσεων.  
 
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 5* 
ξενοδοχεία , The Romanos, a Luxury Collection Resort και The Westin Resort Costa Navarino, οι ιδιωτικές 
κατοικίες Navarino Residences και η συλλογή διαμερισμάτων The Residences at 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 και το 
υπόσκαφο Bay Clubhouse, ενώ βρίσκεται υπό κατασκευή ένα υπερπολυτελές ξενοδοχείο καθώς και ένα 
σύγχρονο lifestyle resort στη κοντινή περιοχή Navarino Waterfront.  
Στην περιοχή Navarino Hills κατασκευάζονται δύο νέα signature γήπεδα γκολφ 18 οπών.  
Μπορείτε να κατεβάσετε φωτογραφικό υλικό μέσω του website www.costanavarino.com και του 
συνδέσμου στην ενότητα Press, χρησιμοποιώντας τον κωδικό Νestor.    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
 
ΤΕΜΕΣ Α.Ε. – Developers of Costa Navarino 
 
Βάλια Βανέζη, Communications Director 
Τηλ: 211 0160152 
e-mail: vvanezi@temes.gr   
 
Μαρία Καραπαντελή, Communications Manager 
Τηλ.: 211 016 0649 
email: mkarapandeli@temes.gr 
 
 

http://www.costanavarino.com/
mailto:vvanezi@temes.gr
mailto:mkarapandeli@temes.gr

