Fakta

The Westin Resort Costa Navarino
På ett fantastiskt läge på en svagt sluttande backe ned mot havet där
en dryg kilometer lång sandstrand tar emot solens nedgång ligger
Navarino Dunes.
Området är över 140
hektar stort av orörd
Ett golfparadis i Grekland
mark med utsikt över
Njut av golf vid det här lyxiga
det glittrande Joniska
havet.
The
Westin
Westin resorten på ett helt
Resort Costa Navarino är
suveränt läge där hav möter
en resort av riktig hög
klass där det råder en
land.
skön och avslappnad
känsla. Costa Navarino, som ligger längst ut på Peloponnesos, är en
härlig golfanläggning med havet som granne och alla bekvämligheter
du kan tänka dig.
Hotellet erbjuder lyxiga välutrustade rum, vackert inredda med
moderna möbler, ljust trä och dämpade färger som inspirerats av hav
och sand och från de gamla herrgårdarna i regionen. Inredningen i
husen är av naturligt material som ger en känsla av elegant lyx. Alla
villor har balkong med utsikt över resortens olivlundar och anlagda
trädgårdar.
Anläggningen bjuder på ett stort och genomtänkt utbud av
restauranger som passar alla tycken och smak. Här finns Perovino en
gourmetrestaurang som erbjuder en spännande meny designade av
fyra gånger Michelinkocken Andrea Fusco. Här hittar man italienska
och medelhavs rätter tillagade med de färskaste lokala råvarorna. Inbi
är en fusion av det japanska och internationella köket. Barbouni är en
underbar fiskerestaurang i en fin miljö. Vid Taverna kan du uppleva de
äkta grekiska smakerna i en avslappnad atmosfär. Man sätter stor
stolthet i att hitta de allra färskaste lokala råvaror till sina
restauranger från närliggande gårdar.
Costa Navarino har två helt
underbara
golfbanor
med
spektakulära lägen.
I området finns möjligheter till
avkoppling, sport, fritid och
aktiviteter som är oöverträffade i
Medelhavsområdet. Hotellet har
en gedigen Spa-anläggning, en
uppvärmd inomhuspool. För den
som fortfarande är pigg efter dagens golfspel finns ett Sport &
Entertainment Center med en rad olika aktiviteter.
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RUM:
52 st rum, fritt Wifi
FACILITETER:
Inomhuspool, gym
AVSTÅND:
Kalamata flygplats 50 km

GOLF:
The Dunes Couse, Bay Course

ADRESS KarlXI:s 27
ÖPPETTIDER mån-fre 09.00-17.00

