
   
 
 

ΡΕΚΟΡ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ SOLD-OUT  
5ο MESSINIA PRO-AM ΤΗΣ COSTA NAVARINO  

 
Το ετήσιο τουρνουά γκολφ θα καλωσορίσει 75 ομάδες από όλο τον κόσμο  

από τις 24 έως τις 27 Νοεμβρίου 
Για πρώτη φορά οι παίκτες θα διαγωνισθούν στο “International Olympic 

Academy Golf Course” 
 

 

    
  
 
5 Οκτωβρίου 2021 - Με ρεκόρ συμμετοχών θα διεξαχθεί το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα και 
5ο κατά σειρά Messinia Pro-Am στην Costa Navarino, από τις 24 έως τις 27 
Νοεμβρίου.  
 
Παίκτες από όλο τον κόσμο κατοχύρωσαν εδώ και αρκετούς μήνες τη συμμετοχή τους στο 
διεθνές τουρνουά, το οποίο για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί σε τρία γήπεδα, στα 
βραβευμένα The Dunes Course και The Bay Course, καθώς και στο πρώτο παγκοσμίως 
‘International Olympic Academy Golf Course’. Η ονομασία του νέου γηπέδου 18 οπών, 
είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (Δ.Ο.Α.), 
της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) και της Costa Navarino. Πρόκειται για ένα 
από τα δύο νέα γήπεδα στο Navarino Hills, που έχουν σχεδιαστεί από τον δύο φορές 
πρωταθλητή Masters και θρύλο του Ryder Cup, José María Olazábal.  
 
Με την υποστήριξη της Confederation of Professional Golf (CPG) και υπό την αιγίδα της 
PGA of Greece και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ, το φετινό τουρνουά έχει συμμετοχές 
από 20 χώρες, όπως την Αυστρία, το Βέλγιο, την Τσεχία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την 
Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, τη Σουηδία, την Ελβετία, τη Σλοβακία, την 
Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και από την Ελλάδα. 
 
Eπαγγελματίες κι ερασιτέχνες γκολφέρ θα διαγωνιστούν στα γήπεδα της Costa Navarino 
για το χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ. Το διεθνές τουρνουά θα πλαισιωθεί όπως κάθε 
χρόνο, από ένα συναρπαστικό παράλληλο πρόγραμμα θεματικών εκδηλώσεων και δείπνων, 
συμπεριλαμβανομένης της καθιερωμένης πλέον βραδιάς με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, για 
τα Παιδικά Χωριά SOS.  
 
Ο επίσημος αερομεταφορέας του Messinia Pro-Am είναι η AEGEAN (www.aegeanair.com), 
μέλος της Star Alliance, της ισχυρότερης παγκόσμιας αεροπορικής συμμαχίας. Η 



   
 
 

βραβευμένη αεροπορική εταιρία Aegean (Skytrax Best Regional Airline, 4-star COVID-19 
Airline Safety, κ.α.) συνεργάζεται με την Costa Navarino, την Confederation of Professional 
Golf (CPG) και την PGA of Greece και προσφέρει δωρεάν μεταφορά στους επαγγελματίες 
γκολφέρ, ειδικές τιμές αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους συμμετέχοντες στο Messinia 
Pro-Am καθώς και επιπλέον παροχές όπως δωρεάν μεταφορά του εξοπλισμού γκολφ.  

Eπίσημος διοργανωτής και ταξιδιωτικός συνεργάτης του Messinia Pro-Am είναι η Erasmus, 
επίσημος συνεργάτης οδικών μετακινήσεων η Hertz, ενώ η Alpha Bank, η Vodafone και 
η εταιρεία Kyvernitis είναι ασημένιοι χορηγοί του τουρνουά. Συνεργάτες του τουρνουά 
είναι επίσης : AMPS, το εστιατόριο Poseidonia, οι αφρώδεις οίνοι Gancia, η τεκίλα Jose 
Cuervo, το whiskey Glenfiddich, οι μπύρες ΝΗΣΟΣ, το Τhe Wagon Bar & Events, o 
Οίκος Vourakis  και τα παγωτά Kayak.  
 
Χορηγοί επικοινωνίας του Messinia Pro-Am είναι τα περιοδικά Golf Time, Golf Vacations 
και National Club Golfer, η εφημερίδα Καθημερινή και τα portals Andro, Capital, CNN 
Greece, Greek Travel Pages και Sport24.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Messinia Pro-Am 2021: 
messiniaproam.costanavarino.com  
 
Δείτε το βίντεο του 2021 Messinia Pro-Am εδώ  
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Costa Navarino: 
www.costanavarino.com 
www.facebook.com/CostaNavarinoGolf  
www.youtube.com/costanavarino 
Instagram: @costanavarinogolf 
Twitter: @costanavarinogolf 
 
 

ΤΕΛΟΣ 

 
Πληροφορίες για τους συντάκτες:  

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, που θα 
λειτουργήσουν την άνοιξη του 2022. 

https://www.erasmus.gr/
https://www.hertz.gr/
https://www.alpha.gr/?gclid=EAIaIQobChMIj5Ltl9Cz8wIVmKmyCh3rkweYEAAYASAAEgItB_D_BwE
https://www.vodafone.gr/
https://www.kyvernitis.gr/
http://www.ampsmedical.com/
https://pylosposeidonia.gr/en/
https://www.facebook.com/GanciaGreece
https://josecuervo.com.gr/
https://josecuervo.com.gr/
https://www.glenfiddich.com/
https://nissos.beer/el/
https://www.facebook.com/TheWagonMobileBar
http://www.vourakis.gr/
https://kayak.gr/
https://www.golftime.de/
https://www.golfvacations.cz/
https://www.nationalclubgolfer.com/
https://www.kathimerini.gr/
http://www.andro.gr/
https://www.capital.gr/
https://www.cnn.gr/
https://www.cnn.gr/
https://www.gtp.gr/?utm_source=Messinia+ProAm&utm_medium=banner&utm_campaign=gtp_sponsorship&utm_id=gtp+logo
https://www.sport24.gr/
https://messiniaproam.costanavarino.com/
https://www.youtube.com/watch?v=aGkpfeavYRw
http://www.costanavarino.com/
http://www.facebook.com/CostaNavarino#Golf
http://www.youtube.com/costanavarino


   
 
 

Μπορείτε να κατεβάσετε φωτογραφικό υλικό μέσω του website www.costanavarino.com/media-
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 
 
Ιωάννα Ανανιάδη, Senior Communications Executive 
Τηλ.: 211 016 0273 
email: iananiadi@temes.gr 
 


