
                                                                  
 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Με ρεκόρ συμμετοχών ολοκληρώθηκε το 5ο  Messinia Pro-Am 
στην Costa Navarino 

 
Για πρώτη φορά οι παίκτες διαγωνίστηκαν στο νέο International Olympic 

Academy Golf Course  

 
Αθήνα, 02 Δεκεμβρίου 2021 – Tο ειδυλλιακό μεσσηνιακό τοπίο και το πρώτο παγκο-
σμίως International Olympic Academy Golf Course αποτέλεσαν πόλο έλξης στο 
5ο  Messinia Pro-Am, τη μεγαλύτερη και πιο επιτυχημένη μέχρι σήμερα διοργά-
νωση του διεθνούς τουρνουά.  
 
Το φετινό Messinia Pro-Am πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά σε τρία γήπεδα, στο 
The Dunes Course, στο The Bay Course καθώς και στο International Olympic Acad-
emy Golf Course – ένα από τα δύο γήπεδα που είναι σχεδιασμένα από τον δύο φορές 
πρωταθλητή Masters και θρύλο του Ryder Cup José María Olazábal-  τα οποία θα 
λειτουργήσουν επίσημα τον Φεβρουάριο. 
 
Τόσο οι επαγγελματίες όσο και οι περισσότεροι από 200 ερασιτέχνες που συμμετείχαν 
στο τουρνουά, απόλαυσαν το αγαπημένο τους άθλημα εντός κι εκτός των γηπέδων, 
στο πλαίσιο ενός πλούσιου προγράμματος δραστηριοτήτων που ανέδειξαν την ιστο-
ρία, την κληρονομιά και τον πολιτισμό της Ελλάδας. 
 
Ωστόσο, σε έναν παίκτη συγκεκριμένα, αυτή η εβδομάδα θα του μείνει αξέχαστη. 
Πρόκειται για τον ερασιτέχνη Adolf Bachlea, ο οποίος πέτυχε ‘hole-in-one’, μία 
και μοναδική βολή ακριβείας η οποία κατέληξε στην οπή- την πρώτη ημέρα των α-
γώνων, στο νέο International Olympic Academy Golf Course και τιμήθηκε 
κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων από τον κ. Σπύρο Ζαννιά, α-
ντιπρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας. Η ονομασία του νέου γηπέδου 
γκολφ, συμβολίζει τη σχέση του αθλήματος με τον Ολυμπισμό, καθώς πρόκειται για 
τις πλησιέστερες εγκαταστάσεις γκολφ στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, 
την Αρχαία Ολυμπία.  
 
Στη φετινή διοργάνωση του Messinia Pro-Am συμμετείχε ο αριθμός ρεκόρ των 75 
ομάδων, με τον επαγγελματία Vitor Lopes, μέλος του European Tour, να κατακτά 
την πρώτη θέση. Ο Lopes -μέλος της PGA  Πορτογαλίας- κατέκτησε την κορυφή και 
καταφέρνοντας να ξεπεράσει τον Αυστριακό επαγγελματία Georg Schultes για μία 
βολή. 
 
«Εγώ και η ομάδα μου απολαύσαμε το φανταστικό περιβάλλον εδώ στην Costa 
Navarino, τόσο εντός όσο και εκτός των γηπέδων γκολφ», δήλωσε ο Vitor Lopes. 
«Είναι απίστευτο ότι το νέο International Olympic Academy Golf Course στο Navarino  



                                                                  
 
Hills, άνοιξε ειδικά για το τουρνουά . Το γήπεδο είναι σίγουρα απαιτητικό, αλλά συν-
δυάζει μια υπέροχη τοποθεσία με εκπληκτική θέα, καθιστώντας το μοναδικό. Ανυπο-
μονούμε να επιστρέψουμε του χρόνου».  
 
Ο Lopes τερμάτισε επιτυγχάνοντας σκορ 205, μόλις μια βολή μπροστά από τον 
Georg Schultes και τρεις βολές μακριά από τον Τούρκο επαγγελματία Ulas Karatas 
που τερμάτισε στην τρίτη θέση. 
 
Το ομαδικό αγώνισμα κέρδισε η ομάδα Dooley (με τον επαγγελματία της PGA Αυ-
στρίας Steve Dooley και τους ερασιτέχνες Claudia Stritecky, Gerhard Komarek και 
Julian Komarek), έπειτα από μία σκληρή μάχη με μόνο έναν πόντο διαφορά από τη 
δεύτερη θέση, επιτυγχάνοντας συνολικό σκορ 262 πόντων.  
 
Το Messinia Pro-Am διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Confederation of Profes-
sional Golf (CPG) υπό την αιγίδα της PGA Ελλάδας και της Ελληνικής Ομο-
σπονδίας Γκολφ, με συμμετέχοντες από 20 χώρες.  
 
Επαγγελματίες και ερασιτέχνες γκολφέρ διέμειναν στο πολυβραβευμένο The Westin 
Resort Costa Navarino και απόλαυσαν ένα πλούσιο πρόγραμμα με θεματικές βρα-
δινές εκδηλώσεις.  
 
Μεταξύ αυτών ήταν η καθιερωμένη πλέον βραδιά με φιλανθρωπικό χαρακτήρα για 
τα Παιδικά Χωριά SOS και μια λαμπερή τελετή απονομής βραβείων, με οικοδέ-
σποινα την παρουσιάστρια του Sky Sports News Bela Shah και τον διάσημο παρου-
σιαστή Chris Hollins, η οποία περιλάμβανε μια παράσταση για τα 200 χρόνια 
από την Ελληνική Επανάσταση από τον Πέτρο Κούρτη, ο οποίος συμμετείχε 
στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. 
 
Η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς ήταν ωστόσο όταν η ομάδα Olazábal Design -
υπεύθυνη για το σχεδιασμό των νέων γηπέδων στο Navarino Hills-  πρόσφερε μια 
αναμνηστική τσάντα γκολφκαι ένα σετ μπαστούνια, συμπεριλαμβανομένου αυτού 
που χρησιμοποίησε ο José María Olazábal κατά τη νίκη του το 1999 στο τουρνουά 
The Masters. Τα αντικείμενα θα εκτεθούν στο νέο clubhouse στο Navarino Hills. 
 
Το 5ο Messinia Pro-Am ήταν το ιδανικό κλείσιμο για τη σεζόν του 2021, με τους 
λάτρεις του γκολφ να ανανεώνουν το ραντεβού τους για το άνοιγμα και των τεσσά-
ρων γηπέδων στις  20 Φεβρουαρίου 2022. 
 
Επίσημος αερομεταφορέας του 5ου  Messinia Pro-Am και φέτος ήταν η AEGEAN, 
μέλος της Star Alliance, της ισχυρότερης παγκόσμιας αεροπορικής συμμαχίας. Η 
Alpha Private Bank ήταν για μια ακόμη χρονιά σταθερός συνεργάτης και ασημέ-
νιος χορηγός του Messinia Pro-Am, ενώ η Vodafone Business ήταν χάλκινος 
χορηγός και απέδειξε για άλλη μια χρονιά ότι «μαζί μπορούμε». Διοργανωτής και 
ταξιδιωτικός συνεργάτης του Messinia Pro-Am ήταν η Erasmus και η Hertz ήταν ο 
επίσημος συνεργάτης οδικών μετακινήσεων παρέχοντας ασφάλεια και άνεση. 
 
 

https://cpg.golf/
https://cpg.golf/
http://hgfederation.wixsite.com/hgfurl
http://hgfederation.wixsite.com/hgfurl
https://el.aegeanair.com/
https://www.alpha.gr/el/private?gclid=EAIaIQobChMIs93n9IrD9AIVlIODBx3ZXw3_EAAYASAAEgKVs_D_BwE
https://www.vodafone.gr/business/?c_source=google&c_medium=paid-search&c_term=business-vodafone&c_phase=business&c_owner=dc-op-vb&c_name=20210401-vbu-generic&s_kwcid=AL!8229!3!545301149232!p!!g!!vodafone%20business&gclid=EAIaIQobChMI0djBm4vD9AIVz9PtCh278gQvEAAYASAAEgKNIvD_BwE
https://www.erasmus.gr/
https://www.hertz.gr/


                                                                  
 
Οι χορηγοί του φετινού Messinia Pro-Am συνέβαλαν καταλυτικά στη συνολική εμπει-
ρία των καλεσμένων, προσφέροντάς τους γεύματα και ποτά σε όλη τη διάρκεια του 
τουρνουά. Τα μπαρ ήταν πάντα γεμάτα από την Amvyx με Jose Cuervo, Glenfiddich, 
Nissos και Gancia. Οι αθλητές τροφοδοτήθηκαν εντός και εκτός γηπέδου με καφέ 
Costa Coffee, Amita Motion και αναψυκτικά Βίκος, ενώ το εστιατόριο 
Poseidonia, το The Wagon Bar και η ΣΙΑΜΠΗΣ πρόσφεραν νόστιμα και θρεπτικά 
φαγητά αλλά και ροφήματα και στα τρία γήπεδα γκολφ. Η Vourakis Jewellers 
φιλοτέχνησε για άλλη μια φορά τα μοναδικά βραβεία του Messinia Pro-Am.  
 
Το 5ο  Messinia Pro-Am είχε τρεις διεθνείς χορηγούς επικοινωνίας, το Simply Golf 
(Αυστρία), το Nineteen Golf (Ελβετία) και το Golfbladet (Σουηδία), ενώ από την Ελ-
λάδα χορηγοί επικοινωνίας ήταν η εφημερίδα Καθημερινή και τα portals Andro, 
Capital, CNN Greece, Greek Travel Pages και Sport24.  
 
Οι ημερομηνίες για το Messinia Pro-Am 2022 θα ανακοινωθούν σύντομα. Για περισ-
σότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε το messiniaproam.costanavarino.com  
 

 
 
 

-ΤΕΛΟΣ- 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 2021 Messinia Pro-Am, επισκεφθείτε 
messiniaproam.costanavarino.com 
  
Email: messiniaproam@costanavarino.com 
 
Hashtag: #messiniaproam  
 
www.costanavarino.com 
www.facebook.com/costanavarino  
www.youtube.com/costanavarino  
Instagram: @costanavarino  
Twitter: @costanavarino  
 
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, 

https://www.amvyx.gr/
https://www.costacoffee.gr/
https://www.amitamotion.gr/
https://www.vikoswater.gr/
https://pylosposeidonia.gr/en/
https://www.facebook.com/TheWagonMobileBar
http://www.siampis.gr/
https://www.vourakis.gr/
https://www.simplygolf.at/
https://nineteen.golf/
https://golfbladet.se/en/
https://www.kathimerini.gr/
http://www.andro.gr/
https://www.capital.gr/
https://www.cnn.gr/
https://www.gtp.gr/
https://www.sport24.gr/
https://messiniaproam.costanavarino.com/
https://messiniaproam.costanavarino.com/
https://messiniaproam.costanavarino.com/
http://www.costanavarino.com/
http://www.facebook.com/costanavarino
http://www.youtube.com/costanavarino


                                                                  
ειδικά σχεδιασμένοι χώροι για παιδιά, καθώς και ένα ευρύ φάσμα χώρων γαστρονομίας, αθλητικών και πο-
λιτιστικών δραστηριοτήτων. Στο Navarino Bay, τη δεύτερη περιοχή, βρίσκεται το signature γήπεδο γκολφ 
The Bay Course και το υπόσκαφο Bay Clubhouse, ενώ υπό κατασκευή είναι ένα υπερπολυτελές ξενοδοχείο 
καθώς και ένα σύγχρονο lifestyle resort στη κοντινή περιοχή Navarino Waterfront, που θα ανοίξει τις πύλες 
του το καλοκαίρι του 2022. Στην περιοχή Navarino Hills κατασκευάζονται δύο νέα signature γήπεδα γκολφ 
18 οπών, που θα λειτουργήσουν την άνοιξη του 2022. 
 
Μπορείτε να κατεβάσετε φωτογραφικό υλικό μέσω του website www.costanavarino.com/media-press/, χρη-
σιμοποιώντας τον κωδικό Νestor.  
 
 
Στοιχεία επικοινωνίας:   
 
ΤΕΜΕΣ Α.Ε. – Developers of Costa Navarino 
 
Βάλια Βανέζη, Communications Director 
Τηλ: 211 0160152 
e-mail: vvanezi@temes.gr   
 
 
Ιωάννα Ανανιάδη, Senior Communications Executive 
Τηλ.: 211 016 0273 
email: iananiadi@temes.gr 
 
 


