
   
 

ΤΟ W COSTA NAVARINO ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ  

Το πρώτο ξενοδοχείο W στην Ελλάδα φέρνει μια μοναδική ενέργεια που ενισχύει τη δημιουργικότητα 
και τη διαφορετικότητα 

   

Φωτογραφικό υλικό ΕΔΩ και video ΕΔΩ  

Costa Navarino, 21 Ιουλίου 2022: Το W Costa Navarino, το πρώτο ξενοδοχείο της W Hotels Worldwide 
στην Ελλάδα, μέλος του χαρτοφυλακίου Marriott Bonvoy, υποδέχεται τους πρώτους επισκέπτες στις 11 
Αυγούστου. To νέο ξενοδοχείο που βρίσκεται στο Navarino Waterfront, τη νέα περιοχή ανάπτυξης της 
Costa Navarino και απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες και εφήβους που έχουν κλείσει το 12ο έτος 
της ηλικίας τους, δέχεται ήδη κρατήσεις. 

«Είμαστε ενθουσιασμένοι με την άφιξη των W Hotels στην Ελλάδα, μέσα από το ντεμπούτο του W Costa 
Navarino. Το νέο W Escape, με τον ξεχωριστό και εκλεπτυσμένο σχεδιασμό του, αναδεικνύει την εξέλιξη 
του brand W, και έρχεται να προστεθεί στις πρόσφατες αφίξεις άλλων W ξενοδοχείων στην περιοχή της 
Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, όπως το W Ρώμης. Καθώς συνεχίζουμε να εστιάζουμε στις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες των ταξιδιωτών, το πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων στο W Costa 
Navarino, το οποίο απευθύνεται σε ενήλικες, θα ενισχύσει το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο των μοναδικών 
εμπειριών W» δήλωσε η Candice D'Cruz, Αντιπρόεδρος - Luxury Brands,  Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και 
Αφρικής της Marriott International. 

«Το W Costa Navarino είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες του, σε ένα μαγευτικό 
παραθαλάσσιο  περιβάλλον, στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται η μοναδική ενέργεια του brand W, η 
δημιουργικότητα, η διαφορετικότητα και η ελευθερία της έκφρασης. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που 
παρουσιάζουμε ένα ξενοδοχείο που αντικατοπτρίζει τις βασικές αξίες της Costa Navarino, αυτές του 
σεβασμού, της ποιότητας και της αυθεντικότητας, εστιάζοντας παράλληλα στις ανάγκες των σύγχρονων 
διεθνών ταξιδιωτών» δήλωσε ο Στέφανος Θεοδωρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΕΜΕΣ Α.Ε. 

To W Costa Navarino συνδυάζει τη διασκέδαση με τη φιλοξενία υψηλών προδιαγραφών, σε μια 
συναρπαστική τοποθεσία, όπου οι δράσεις και τα happenings που διοργανώνονται, διαδέχονται τις 
στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας. Στις υπέροχες παραλίες, τα καταγάλανα νερά και την πλούσια φύση, οι 
λάτρεις των αθλημάτων μπορούν να απολαύσουν δραστηριότητες όπως πεζοπορία, ιστιοπλοΐα, 
αναρρίχηση και ποδηλασία.  

https://1drv.ms/u/s!AtRKfBorFZpWhRTIXnGif-9XRFL9?e=Ctcz5J
https://www.youtube.com/watch?v=_2cMdOy00cA
https://www.marriott.com/hotels/travel/klxwh-w-costa-navarino/
http://www.costanavarino.com/


   
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  

Οι επισκέπτες μπορούν τώρα να κάνουν κράτηση για ένα από τα δωμάτια ή βίλες του νέου ξενοδοχείου 
που βρίσκεται σε μία παραθαλάσσια έκταση 130 στρεμμάτων. 
 
Τα Fabulous Infinity Swim Up δωμάτια προσφέρουν άμεση πρόσβαση σε μία από τις  πισίνες και 
αποτελούν ιδανική επιλογή για παρέες. Για απεριόριστη θέα οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν τα 
Spectacular Panorama δωμάτια ενώ για περισσότερη ιδιωτικότητα, τις WOW Beachfront Infinity βίλες  
με ιδιωτική βεράντα και πισίνα, καθώς και με άμεση πρόσβαση στην παραλία. 
 
Η διακόσμηση των δωματίων εμπνέεται από τοπικά αρχιτεκτονικά στοιχεία και υιοθετεί μια μοντέρνα 
προσέγγιση, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, καθώς και τις υπηρεσίες και παροχές για τις οποίες 
ξεχωρίζει το brand W. Το Γραφείο Μελετών Αλέξανδρου Ν. Τομπάζη έχει επιμεληθεί τον αρχιτεκτονικό 
σχεδιασμό, δίνοντας έμφαση στις λεπτομέρειες και στη χρήση φυσικών υλικών όπως η πέτρα, το ξύλο 
και το καλάμι, με έμπνευση την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της περιοχής. Οι εσωτερικοί χώροι φέρουν 
την υπογραφή του γραφείου MKV Design με έδρα το Λονδίνο, χρησιμοποιώντας στοιχεία που εξυμνούν 
την ελληνική κατασκευαστική παράδοση και δεξιοτεχνία.   
 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ  

Το W Costa Navarino παρουσιάζει μια εκλεπτυσμένη και δημιουργική γαστρονομική προσέγγιση, 
παράλληλα με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, συνδυάζοντας ιδανικά τη μουσική, το φαγητό και 
τη διασκέδαση.  
 
Η Platía είναι η σύγχρονη εκδοχή μιας παραδοσιακής πλατείας ενός Μεσσηνιακού χωριού και 
παραπέμπει σε μια αγορά προϊόντων delicatessen. Αποτελεί το σημείο συνάντησης για πρωινό και καφέ 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ από το απόγευμα θα προσφέρει μενού με έμφαση στο γκριλ. Τον 
αρχιτεκτονικό σχεδιασμό έχουν επιμεληθεί τα γραφεία K-Studio και Τομπάζη και την εσωτερική 
διακόσμηση το γραφείο MKV Design. 
 
Το W Lounge, με έμφαση στις πιο σύγχρονες τάσεις του mixology, θα παρουσιάζει ζωντανή μουσική, 
καθώς και γνωστούς Έλληνες και διεθνείς DJs. 
 
Το beach club Parelía απολαμβάνει μοναδική θέα στον κόλπο του Ναβαρίνου. Το Parelía συνδυάζει 
φαγητό και βραδινή διασκέδαση, σε ένα σκηνικό με αρχιτεκτονικά στοιχεία εμπνευσμένα από την Μάνη, 
το οποίο έχουν σχεδιάσει τα γραφεία Τομπάζη και K-Studio, με τους δεύτερους να έχουν επιμεληθεί και 
τον εσωτερικό σχεδιασμό. Σε αυτόν το χώρο, Έλληνες και διεθνείς DJs θα δημιουργούν κάθε μέρα μια 
συναρπαστική ατμόσφαιρα.  
 
Στο Between οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν το εκπληκτικό ηλιοβασίλεμα, με κοκτέιλ και ένα 
ελαφρύ μενού που εστιάζει στα ωμά πιάτα, συνοδεία DJ. Tον εσωτερικό σχεδιασμό έχει υλοποιήσει το 
γραφείο Interior Design Laboratorium. 
 
Το νέο W Escape αναδεικνύει τη Μεσσηνιακή κληρονομιά, προσφέροντας αυθεντικές γαστρονομικές 
εμπειρίες, όπως μαθήματα παραδοσιακής μαγειρικής και γευσιγνωσία ελαιόλαδου ή κρασιού. 
 
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ 



   
Για την απόλυτη χαλάρωση αλλά και τόνωση, το AWAY® Spa θα προσφέρει μια ποικιλία από 
εξειδικευμένες θεραπείες σώματος και προσώπου, σε συνδυασμό με το γυμναστήριο FIT, το οποίο 
διαθέτει θερμαινόμενη πισίνα μήκους 25 μέτρων. Για όσους θέλουν να απολαύσουν τον ήλιο, το WET 
Deck και η μεγάλη πισίνα με θέα στη θάλασσα είναι η ιδανική επιλογή. Επιπλέον, οι επισκέπτες του 
ξενοδοχείου θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε μαθήματα γυμναστικής και άλλες εμπειρίες ευεξίας, 
όπως bootcamp στην παραλία, splash FIT, beach power Pilates, διαλογισμό και γιόγκα. 
 
Οι επισκέπτες του W Costa Navarino θα έχουν επίσης πρόσβαση σε όλα τα εστιατόρια της Costa Navarino, 
καθώς σε μεγάλη γκάμα αθλημάτων, όπως το τένις και το γκολφ. 
 
Δύο brands της Marriott International έχουν ήδη παρουσία στην Costa Navarino: το The Westin Resort 
Costa Navarino, το οποίο προσφέρει σε επισκέπτες και οικογένειες αμέτρητες δραστηριότητες ευεξίας 
και το The Romanos, a Luxury Collection Resort, με εξαιρετική αρχιτεκτονική, υψηλού επιπέδου 
υπηρεσίες και μοναδικές εμπειρίες. 
 
Για να κάνετε κράτηση, επισκεφθείτε: https://www.marriott.com/hotels/travel/klxwh-w-costa-
navarino/  
Για πληροφορίες για το W Costa Navarino, επισκεφθείτε: https://www.costanavarino.com/w-opening/ 
 
Πληροφορίες για συντάκτες: 

W Hotels Worldwide 

Georgie Noble, Director of Consumer PR, EMEA, Marriott International 
Georgie.Noble@Marriott.com  
Lauren Singleton, Consumer PR Manager, EMEA, Marriott International 
Lauren.J.Singleton@Marriott.com    
 

Costa Navarino 

Βάλια Βανέζη, Communications Director, TEMES Α.Ε. 
vvanezi@temes.gr, 211 0160152, 6980017311 
Γιώτα Σπηλιωτοπούλου, Communications Manager, TEMES Α.Ε. 
gspiliotopoulou@temes.gr, 211 01 60 361, 6941521715 
 
Σχετικά με τη W Hotels Worldwide 
Τα W Hotels, που αποτελούν μέλος της Marriott International, Inc., δημιουργήθηκαν μέσα από την τόλμη 
και την κουλτούρα 24/7 της Νέας Υόρκης. Έχουν διαταράξει και επαναπροσδιορίσει τον κλάδο της 
φιλοξενίας για πάνω από δύο δεκαετίες. Με παρουσία σε όλο τον κόσμο μέσα από σχεδόν 60 ξενοδοχεία, 
τα W αψηφούν τις προσδοκίες και σπάνε τους κανόνες της παραδοσιακής πολυτέλειας, όπου κι αν 
δραστηριοποιούνται, με το εμβληματικό τους σήμα (W). Με αποστολή να τροφοδοτήσουν τον πόθο των 
επισκεπτών για ζωή, τα W πυροδοτούν μια βαθιά επιθυμία να εμβαθύνουν στη ζωή, με πάθος. Ο 
μοναδικός σχεδιασμός του brand, η εμβληματική υπηρεσία Whatever/Whenever® και τα γεμάτα ζωή 
Living Rooms, δημιουργούν μια εμπειρία που συχνά αντιγράφεται αλλά παραμένει μοναδική. 
Πρωτοποριακή, εμπνευσμένη και μεταδοτική, η γεμάτη ένταση ενέργεια του brand W γιορτάζει την 

https://www.marriott.com/hotels/travel/klxwh-w-costa-navarino/
https://www.marriott.com/hotels/travel/klxwh-w-costa-navarino/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.costanavarino.com%2Fw-opening%2F&data=05%7C01%7Cmkarapandeli%40temes.gr%7C638f38d71b814379fdee08da689d77fa%7C8e596824d1ae4e63ba62ca3b055f186b%7C0%7C0%7C637937322795483517%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0g8APIvIeBbeSj8VoVKCK0SWoMp4NP%2B6qopc7h3KQlc%3D&reserved=0
mailto:Georgie.Noble@Marriott.com
mailto:vvanezi@temes.gr
mailto:gspiliotopoulou@temes.gr


   
ατελείωτη επιθυμία των επισκεπτών να ανακαλύψουν ό,τι είναι καινούργιο σε κάθε προορισμό, να δουν 
περισσότερα, να αισθανθούν περισσότερα, να ζήσουν περισσότερα, να μείνουν πιο πολύ. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα W Hotels, επισκεφθείτε τη διεύθυνση whotels.com/theangle ή 
ακολουθήστε τον επίσημο λογαριασμό στο Twitter, στο Instagram και στο Facebook. Η W Hotels 
Worldwide είναι περήφανη που συμμετέχει στο Marriott Bonvoy®, το παγκόσμιο ταξιδιωτικό πρόγραμμα 
της Marriott International. Το πρόγραμμα προσφέρει στα μέλη ένα εξαιρετικό χαρτοφυλάκιο 
παγκόσμιων εμπορικών σημάτων, αποκλειστικές εμπειρίες στο Marriott Bonvoy Moments και μοναδικά 
προνόμια, όπως δωρεάν διανυκτερεύσεις και αναγνώριση Elite Status. Για δωρεάν εγγραφή ή για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, επισκεφθείτε το MarriottBonvoy.marriott.com. 
 
Σχετικά με τη Marriot International  
Η Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) εδρεύει στη Bethesda, Maryland, ΗΠΑ και διαθέτει ένα 
χαρτοφυλάκιο περίπου 8.000 ξενοδοχείων υπό 30 κορυφαία brands, που εκτείνονται σε 139 χώρες και 
περιοχές. Η Marriott λειτουργεί και αναπτύσσει μέσω franchise, ξενοδοχεία, καθώς και θέρετρα με 
χρονομίσθωση, σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία προσφέρει στους ταξιδιώτες το πολυβραβευμένο 
ταξιδιωτικό πρόγραμμα Marriott Bonvoy®. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο 
www.marriott.com και για τα τελευταία νέα της εταιρείας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση 
www.marriottnewscenter.com. Επιπλέον, συνδεθείτε στο Facebook και στο @MarriottIntl στο Twitter 
και στο Instagram. 
 
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, λειτουργεί από τον Αύγουστο του 
2022, το νέο πολυτελές ξενοδοχείο W Costa Navarino. 
Στην περιοχή Navarino Hills, δύο νέα signature γήπεδα γκολφ 18 οπών εγκαινιάστηκαν τον Φεβρουάριο 
του 2022.  
www.costanavarino.com   
Βρείτε μας στα Social Media: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn  
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