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Co znělo ještě nedávno jako sci-fi, je dnes skutečností, a brzy uslyšíme a zažijeme ještě 
více. Jedná se o ctižádostivý projekt v oblasti jižního Řecka, za kterým stojí bohatý 
Řek Vassilis C. Constantakopoulos, jehož životopis byste četli se stejným zaujetím jako 
napínavý román.

Text a foto: Jiří W. Pollak, foto: Temes (Costa Navarino)
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Chudý odešel z Řecka, nechal se na-
jmout jako námořník, brzy se vypraco-
val na „mástra“ a poté na kapitána. Od 
roku 1974, kdy koupil první malou loď, 
pak expandoval přímo raketově, takže 
dnes vlastní světové transportní impé-
rium Costamare Shipping Company.

Líbezná, přímořská a na řecké poměry 
hodně zelená část Peloponésu se pro 
golfová hřiště přímo nabízí. Realizaci 
hřiště přesto stálo v cestě několik pře-
kážek, a ne malých. Potíže nastaly 
s ekologickou snášenlivostí, logistikou 
i personálem. Ne že by zde nebyl dosta-
tek potenciálních zaměstnanců, ale 
těch, kteří by vyhovovali vysokým náro-
kům, napočítáme v této oblasti pomálu, 
což platí nejen o servisu, ale i o mana-
gementu, který pochází zdaleka či 
z ciziny.
Počínaje rokem 1982 kupoval Vassilis 
nenápadně pozemky, podobně jako 
bratři Schlumpfové skupovali bugatky, 
aniž by rozpoutali cenovou hysterii. 
„Kapitán“ Vassilis, jak se mu v Messinii 
přezdívá, se v kraji narodil a rozhodl 
se investovat téměř čtyři miliardy eur 
do stavby hotelů a golfových hřišť, 
kultivace, meliorace a největšímu pře-
sunu vyspělých olivovníků v historii – 
6 000 částečně staletých olivovníků se 
nejprve shromáždilo ve školkách, aby 
přečkaly pár let stavby resortu, a poté 
se staly ozdobou Costa Navarino 
Dunes.
Vstup do přísně střeženého Navarino 
Dunes nám umožnil obchodní ředitel 
Michael Loizou spolu s ředitelkou PR 
 Vanou Benaki. Resort není žurnalistům 
zrovna dvakrát nakloněný, ale dobře mi 
posloužila znalost řečtiny, kterou zdejší 
obyvatelé u cizinců hodnotí velmi pozi-
tivně. Během téměř celodenní návštěvy 
vyšlo najevo, že Vana je Řekyně z Kana-
dy a Paříže, Michael je Kypřan vyrůstají-
cí v Anglii. Profesionálně vedená pro-
hlídka a množství informací, jichž se mi 
dostalo, by vydalo na knihu…

Dvouhotelový komplex je zbudovaný ve 
dvou stylech. Superluxusní hotel Luxury 
Collection – Romanos svou kvalitou 
a vkusem hned tak něco nepředčí. Vy-
brané materiály, mramor a dřevo, avšak 
bez zbytečné okázalosti nebo na efekt 
použitých doplňků, jak bývá dobrým 
zvykem na Blízkém a Dálném východě. 
Luxusy Collection má maximálně dvě 
patra, terasovité i kubické apartmány, 
z nichž ty v přízemí disponují vlastním 
bazénem, přístupným z obýváku. 

Hřiště Dunes Course s podpisem Bernharda Langera plně využívá rozmanitosti terénu, 

dokladem toho je i úvodní jamka této osmnáctky.



 Pověstnou třešinkou na dortu je diskrét-
ní prezidentská vila o rozloze 600 m2 
s jedinečným výhledem na moře a ne-
konečné pískové pláže – částka za pro-
nájem čítá samozřejmě několik nul…

Na pláži mě trochu rušily dlouhé a počet-
né řady lehátek, ale při pohledu vlevo, 
kde se písečná pláž táhne v délce 5 km, 
a vpravo, kde je ještě o 10 km delší, mě 
světobol přešel. Pravda je, že lehátka ne-
byla téměř obsazená. Není divu, vždyť 
v Costa Navarino napočítáme na 300 ba-
zénů všech velikostí, včetně laguny,  skoro 
jako v Benátkách, s mořskou vodou.
Klid a soukromí pro hosty – tak by  mohlo 
znít hlavní krédo tohoto hotelu. Členité 
restauranty, řecký a mezinárodní, jež 
jsou umístěné, včetně soukromých oddí-
lů s vlastním kuchařem, na ostrůvcích, 
k tomu italský a americký.

JAKO V LÁZNÍCH
Druhým z hotelů je z kamene postavený 
Westin se starodávně zbarvenou omít-
kou. Charakterizuje ho rodinná atmosfé-
ra, co do třídy je na podobné úrovni jako 
Romanos, je však bohatší o obchodní 
centrum, golf pro shop, půjčovnu spor-
tovního vybavení, kavárny, amfiteátr, 
americkou a italskou restauraci a nechy-
bí ani kino pro náročného diváka.
Kongresové centrum je součástí hote-
lové strategie světového specialisty Star-
woodhotels. Hlavní sál pojme až 

2 500 účastníků, pro menší události se 
zmenší kulisovými stěnami. Trochu stra-
nou je údolí pro děti – ráj plný atrakcí. 
Integrované  tobogány, sítě, bazény, 
 vířivky a samozřejmě profesionální 
 dohled. Pro oba hotely jsou k dispozici 
jesle a školka, přepravu mezi oběma 
komplexy zajišťují menší a větší 
elektromobily.
Celý komplex je energeticky nezávislý. 
Vodu pro celý resort a zavlažování golfo-
vého hřiště čerpají ze dvou uměle zalo-
žených jezer s kapacitou 700 000 m3 – 
jen 2 % spotřeby vody pro hotel se čerpá 
z řeky. Elektrickou energii vyrábějí 
 solárně ve vlastní elektrovoltaické cent-
rále o výkonu 22 MW, teplo získávají ze 
zeleně pomocí geotermálních čerpadel. 
Hosté jistě ocení také velkou vědeckou 
i populární knihovnu nebo 
observatorium.
Oba hotely mají vlastní nad- a podzemní 
lázeňský areál. Bazény s různou teplotou 
vody, v nabídce jsou nejen masáže, ale 
i terapie pod lékařským dohledem. Tha-
lassotherapy je dnes  žádaná stejně, jako 
tomu bývalo v  blízkém antickém Nesto-
rově paláci. K relaxaci i tréninku vybízejí 
i kvalitně vybavená fitness centra.

COSTA NAVARINO DUNES
Adresa: Navarino Dunes, Costa 
 Navarino, 240 01 Messinia, Greece
Tel.: +30 27230 90200
Email: info@costanavarino.com
Web: www.costanavarino.com
 

Dunes Course
Počet jamek: 18 | Par: 72
Délka hřiště (m): 5 000 až 6 200

UŽITEČNÉ INFORMACE

Messinia
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S grínem osmé jamky si pěkně pohráli, kromě zvlněného povrchu hru znesnadňuje i několik bankrů.



GOLFOVÉ HŘIŠTĚ
Hřiště Dunes Course, nesoucí podpis 
dvojnásobného vítěze Masters Bernhar-
da Langera, příkladně využívá rozmani-
tosti terénu i krásy okolní přírody. Lze 
na něm pořádat i mezinárodní turnaje 
a jeho jednotlivé jamky golfisté hned 
tak nezapomenou.

Hřiště má par 72 a od předních po zad-
ní odpaliště kolísá jeho délka v rozmezí 
od 5 000 do 6 500 metrů. Prohlídka 
hřiště potvrdila, ba dokonce překonala 
očekávání – některé výhledy do přírody, 
například pohled na antickou Akropoli 
nad smaragdovou zátokou Voidokilia, 
jsou opravdu nezapomenutelné.
Klubovna o ploše 3 500 m2 je postavena 
v rustikálním stylu a nabídne vše, co si 
golfisté přejí. Zbývá doufat, že se perso-
nál ukáže také z té nejlepší stránky. Ma-
nagement Golf Navarino Dunes byl svě-
řen Troongolfu, což garantuje prvotřídní 
organizaci na nejvyšší úrovni.
Veškerou výbavu lze na místě zakoupit 
v klubovně a v Hotelu Westin nebo si ji 
můžete pronajmout, a to od bot, přes 
hole až po deštník. Počasí přeje golfu 
v Romanou Costa Navarino téměř celý 
rok. Nejméně příhodné jsou leden 
a únor, ale to se jezdí jinam…
Golfová zeleň se ošetřuje ekologicky, 
všechny produkty musí projít biologickým 

testem. Nesmí škodit přírodě a musí být 
biologicky odstranitelné.

Velký projekt odvážného kapitána, 
který stál dosud 1,2 miliardy euro, tím 
ale z daleka nekončí. Další tři lokality 
budou na Navarino Dunes napojeny. 
Nejblíže, jak logisticky, tak termínově, 

je Navarino Bay. Hotelový komplex 
s důrazem na ekologii s jeho 5 500 m2 
zemí pokrytých a trávou zarostlých 
střech je v Evropě skutečné unikum. 
Hřiště je téměř hotové a otevřít by 
se mělo příští rok.
Jeho design si vzal na starost známý Ro-
bert Trent Jones II. Hlavním rysem osm-
náctky jsou panoramatické výhledy na 
golfové cíle. Hra podél moře bude vyža-
dovat velkou koncentraci… tak uchva-
cující totiž jsou výhledy na okolní pev-
ninu i mořskou zátoku.
Další „Navarina“ jsou již ve stavbě 
 nebo vybavené všemi povoleními ve 
stádiu  finálního plánování. Po dokon-
čení všech resortů bude přesazeno 
16 000 olivovníků, 8 000 citrusových 
stromů a 200 000 keřů, což nemá ve 
světě obdoby. Captain Vassilis klade 
velký důraz na zeleň a patří k význam-
ným sponzorům akce Miliarda stromů 
(kampaň koordinovaná programem 
Spojených národů).

V souvislosti s ekologickými aspekty 
 výstavby stojí za to připomenout, že 
se na pobřeží vrátil tradiční „obyvatel“, 
želva Caretta caretta, v oblasti resortu 
pak  žije 271 druhů ptactva a jejich 
 počet se stavbou hotelu nezmenšil.

DOPRAVA
Hlavním dopravním uzlem zůstanou 
zřejmě Athény, i když znovu zavede-
ná letecká linka Aegeen Airline (jejíž 
je V. Constantakopoulos spolumajite-
lem) do Kalamaty dělá z Costa Nava-
rino lehce dosažitelnou destinaci. 
Nová silnice a luxusní autobusy zpří-
jemní jinak dlouhý příjezd. Pro nejná-
ročnější jsou v Athénách k dispozici 
dvě helikoptéry, které Captain Vassi-
lis daroval ochráncům přírody a hasi-
čům, ale v době, kdy nejsou ve služ-
bě, dopravují golfisty přímo do 
hotelu. Pro hydroplány je podána 
 žádost o povolení letů…
V současné době oba hotely disponují 
800 lůžky a o hosty pečuje na 800 za-
městnanců. Hlavním dorozumívacím ja-
zykem jsou řečtina a angličtina, příští 
rok se počítá s větším podílem němčiny. 
Zbývá věřit, že se managementu podaří 
udržet kýženou úroveň, což je pro znal-
ce Řecka ta největší neznámá…

Pobyt se chýlí ke konci, zůstávají jen 
pozitivní dojmy a jedno je jisté, nebyl 
jsem zde naposled. V druhém dílu této 
reportáže podrobím golfové hřiště 
hloubkové analýze, zdokumentuji foto-
graficky klíčová místa a dodám komen-
táře golfových hvězd, včetně dalších 
praktických údajů. 

Hřiště Dunes Course, nesoucí podpis dvojnásobného 
vítěze Masters Bernharda Langera, příkladně využívá 
rozmanitosti terénu i krásy okolní přírody. Jeho 
jednotlivé jamky golfisté hned tak nezapomenou.
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Costa Navarino Dunes jako na dlani Součástí hotelového komplexu jsou i bazény s různou teplotou vody.


