
                                                               
 
 
 

Η AEGEAN AIRLINES ΚΑΙ Η COSTA NAVARINO ΕΝΩΝΟΥΝ 
ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΟ          

AEGEAN MESSINIA PRO-AM  
 

Το διεθνές τουρνουά γκολφ θα πραγματοποιηθεί                           
14-17 Σεπτεμβρίου 2022 

 
31 Μαΐου 2022 – Η AEGEAN Airlines και η Costa Navarino διοργανώνουν φέτος το 
φθινόπωρο, το πρώτο Aegean Messinia Pro-Am 2022. Το νέο τουρνουά γκολφ ενώνει 
δύο σημαντικές διοργανώσεις διεθνούς βεληνεκούς, που έχουν καθιερωθεί εδώ και χρόνια: 
το Aegean Pro-Am και το Messinia Pro-Am. Η νέα διοργάνωση αντικατοπτρίζει το κοινό 
όραμα των δύο εταιρειών, για την καθιέρωση της χώρας μας ανάμεσα στους κορυφαίους 
γκολφικούς προορισμούς υψηλών προδιαγραφών, ανά τον κόσμο.  
 
Το εναρκτήριο τουρνουά 54 οπών θα διεξαχθεί από τις 14 έως τις 17 Σεπτεμβρίου στην 
Costa Navarino, σε τρία από τα τέσσερα γήπεδα γκολφ 18 οπών του προορισμού: στο The 
Dunes Course στην περιοχή Navarino Dunes, στο πρώτο παγκοσμίως International Olympic 
Academy Golf Course και στο The Hills Course, στο Navarino Hills. Τα δύο τελευταία γήπεδα 
ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τον περασμένο Φεβρουάριο. 
 
Η διοργάνωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Confederation of Professional Golf 
(CPG) και με την υποστήριξη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ και της PGA Ελλάδος. Στο 
Aegean Messinia Pro-Am θα συμμετάσχουν έως 75 ομάδες, με κάθε μία να αποτελείται από 
έναν επαγγελματία και τρεις ερασιτέχνες. Τo συνολικό χρηματικό έπαθλο του τουρνουά 
ανέρχεται σε 70.000 ευρώ. 
 
Πέρα από την ευκαιρία που θα έχουν οι συμμετέχοντες να διαγωνιστούν για μια σειρά από 
κορυφαία ατομικά και ομαδικά έπαθλα, η τετραήμερη διοργάνωση θα περιλαμβάνει επίσης 
ένα συναρπαστικό πρόγραμμα θεματικών κοινωνικών εκδηλώσεων. 
 
Οι εγγραφές των ομάδων για το Aegean-Messinia Pro-Am 2022 έχουν ανοίξει, τηρώντας 
σειρά προτεραιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πακέτα και τις 
κρατήσεις, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.aegeanmessiniaproam.com. Σημειώνεται ότι 
η AEGEAN Airlines προσφέρει ειδικές τιμές αεροπορικών εισιτηρίων για τους συμμετέχοντες 
στο τουρνουά. 

Η Κάτια Αβραμίδου, General Legal Counsel της AEGEAN Airlines και μέλος ΔΣ της 
Confederation of Professional Golf (CPG), σημείωσε: «Σε συνέχεια του επιτυχημένου 
διεθνούς τουρνουά γκολφ Aegean Airlines Pro-Am το οποίο διεξήχθη για 14 συναπτά έτη 
υπό την Αιγίδα της CPG (πρώην PGA της Ευρώπης), έχουμε τη χαρά να θέσουμε έναν νέο 
στόχο με τους συνεργάτες μας στην Costa Navarino. Δημιουργήσαμε ένα νέο Pro-Am που 
φιλοδοξεί να αποτελέσει διοργάνωση-σταθμό για τους διακεκριμένους επαγγελματίες των 
PGA και τους λάτρεις του γκολφ από όλο τον κόσμο. Είμαστε βέβαιοι ότι το Aegean Messinia 

https://el.aegeanair.com/
http://www.costanavarino.com/
http://www.aegeanmessiniaproam.com/
https://www.costanavarino.com/golf-resort/dunes-course/
https://www.costanavarino.com/golf-resort/dunes-course/
https://www.costanavarino.com/navarino-hills/
https://cpg.golf/
http://www.aegeanmessiniaproam.com/


                                                               
 
 

Pro-Am θα ήταν ένα αγαπημένοι κοινό όραμα, για τους αείμνηστους Καπετάν Βασίλη 
Κωνσταντακόπουλο και Θεόδωρο Βασιλάκη». 

Ο Nuno Sepulveda, Γενικός Διευθυντής για την Costa Navarino Golf, δήλωσε: «Το 2022 
αποτελεί χρονιά-ορόσημο για την Costa Navarino, με τη λειτουργία των δύο νέων γηπέδων 
γκολφ στο Navarino Hills, καθώς πλέον θα προσφέρουμε στους επισκέπτες μας συνολικά 
τέσσερα γήπεδα υψηλών προδιαγραφών. Διατηρούμε μία μακροχρόνια συνεργασία με την 
AEGEAN Airlines και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ενώνουμε τις δυνάμεις μας και 
παρουσιάζουμε αυτό το νέο Pro-Am, που αναδεικνύει τις υποδομές γκολφ, αναψυχής και 
φιλοξενίας στην Costa Navarino, τον νεότερο προορισμό γκολφ στην Ευρώπη». 

Σχεδιασμένο από τον δύο φορές πρωταθλητή Masters José María Olazábal και με θέα στον 
ιστορικό κόλπο του Ναβαρίνου και το Ιόνιο Πέλαγος, το The International Olympic Academy 
Golf Course έκανε το ντεμπούτο του μαζί με το γειτονικό The Hills Course και το νέο Hills 
Clubhouse, στην αρχή της φετινής σεζόν. Το Aegean-Messinia ProAm θα διεξαχθεί και στο 
γήπεδο The Dunes Course, το οποίο έχει σχεδιαστεί από τον Bernhard Langer και την EGD. 

 
 

 
Πληροφορίες για τους δημοσιογράφους 
 
Σχετικά με την AEGEAN  
Η AEGEAN είναι η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ελλάδας και μέλος της Star Alliance, της 
ισχυρότερης παγκόσμιας αεροπορικής συμμαχίας στον κόσμο. Η AEGEAN και η θυγατρική της Olympic 
Air το 2019 μετέφεραν 15 εκατομμύρια επιβάτες και το δίκτυο του 2022 καλύπτει 156 προορισμούς 
(31 εσωτερικούς και 125 διεθνείς) σε 42 χώρες. Η εταιρεία έχει διακριθεί, για 10η συνεχή χρονιά και 
11η φορά τα τελευταία 12 χρόνια, με το βραβείο Skytrax World Airline 2021, ως η Καλύτερη 
Περιφερειακή Αεροπορική Εταιρεία στην Ευρώπη. Η AEGEAN, έλαβε πρόσφατα, βραβείο 4 αστέρων 
από τη Skytrax (4-Star COVID 19 Arline Safety Rating), καθώς πιστοποιήθηκε ότι από την αρχή της 
πανδημίας και με την ίδια δέσμευση μέχρι σήμερα, εφαρμόζει τα υψηλότερα πρότυπα και τα καλύτερα 
πρακτικές που προτείνονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον ICAO και την IATA για την 
προστασία των επιβατών και του πληρώματος. 
 
Σχετικά με την 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 η προώθηση της Μεσσηνίας, 
με απόλυτο σεβασμό για το περιβάλλον, τις παραδόσεις και την τοπική κοινωνία. Αποτελείται από 
ξεχωριστές περιοχές με πολυτελή ξενοδοχεία πέντε αστέρων, πολυτελείς ιδιωτικές κατοικίες, 
συνεδριακές εγκαταστάσεις, κέντρα σπα και θαλασσοθεραπείας, γήπεδα γκολφ, καθώς και ένα ευρύ 
φάσμα μοναδικών δραστηριοτήτων όλο το χρόνο για ενήλικες και παιδιά. Στο Navarino Dunes, την 
πρώτη περιοχή, βρίσκονται δύο  ξενοδοχεία 5*, 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 το υπερπολυτελές ξενοδοχείο Mandarin 



                                                               
 
 

Oriental, Costa Navarino θα λειτουργήσει το 2023. Στην κοντινή περιοχή Navarino Waterfront, θα 
λειτουργήσει το καλοκαίρι του 2022, το νέο πολυτελές ξενοδοχείο W Costa Navarino. 
Στην περιοχή Navarino Hills βρίσκονται τα δύο νέα signature γήπεδα γκολφ 18, που εγκαινιάστηκαν 
το Φεβρουάριο του 2022. 
www.costanavarino.com  
 
Για φωτογραφικό υλικό, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.costanavarino.com/media-
press/ 
Κωδικός: Νestor     
 
Ακολουθήστε μας στα Social Media: 
www.facebook.com/CostaNavarinoGolf  
www.youtube.com/costanavarino  
Instagram: @costanavarinogolf  
Twitter: @costanavarinogolf 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
 
 
Μαρίνα Σπυριδάκη 
Corporate Affairs Manager, AEGEAN Airlines 
Τηλ.: 2103551890 
marina.spyridaki@aegeanair.com 
 
 
Βάλια Βανέζη, Communications Director, ΤΕΜΕΣ Α.Ε.   
Τηλ.: 211 0160 0152 
email: vvanezi@temes.gr   
 
 

http://www.costanavarino.com/
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