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Work in Progress

Phil Jaffa, Scape Design Associates 
Landscape design

Phil Jaffa, Scape Design Associates 
Αρχιτεκτονική τοπίου

«Η ευκαιρία να σχεδιάσουμε έναν ολοκαίνουριο 
προορισμό στη Μεσόγειο ήταν πραγματικά μο-
ναδική. Αυτό γίνεται ακόμα πιο ξεχωριστό αν 
αναλογιστείς ότι αυτός ο νέος προορισμός δη-
μιουργήθηκε από μία οικογένεια με βαθιές ρί-
ζες στην περιοχή. 
Η πρόκληση ήταν να κατασκευάσουμε ένα συ-
γκρότημα δύο ξενοδοχείων μαζί με συνεδρια-
κό κέντρο, spa και εμπορικό κέντρο, διατηρώ-
ντας ταυτόχρονα την αίσθηση απομόνωσης για 
τον επισκέπτη και παρέχοντάς του τα facilities 
ενός 5άστερου resort. Μια περιήγηση όμως 
στις πόλεις και τα χωριά της νότιας Πελοπον-
νήσου είναι αρκετή για να εμπνεύσει οποιονδή-
ποτε. Αυτό, σε συνδυασμό με το εντυπωσιακό 
τοπίο με τις αιχμηρές κορυφογραμμές των γει-
τονικών βουνών, τις καλυμμένες με ελιές πλα-
γιές των λόφων και τη μαγευτική ακτογραμμή, 
υπήρξε το αρχικό σημείο αναφοράς για όλα όσα 
δημιουργήθηκαν στο The Romanos, a Luxury 
Collection Resort. Το τελικό αποτέλεσμα είναι 
ένα εμπνευσμένο τοπίο που ξεδιπλώνεται με 
μαγικό τρόπο καθώς οι επισκέπτες οδηγούνται 
από το ένα περιβάλλον στο άλλο». 

“The opportunity to design a brand new des-
tination in the Mediterranean is a unique op-
portunity indeed. The fact that this new des-
tination has been developed by a family that 
has its roots firmly fixed in the area makes 
it even more special. The challenge came in 
the form of a two-hotel development with 
adjoining conference facilities, spa and au-
thentic village center, which would retain 
the privacy and intimacy –but also the ame-
nities– of a world class 5-star destination. For-
tunately, a journey through the towns and 
villages of the spectacular southern Pelopon-
nese is enough to inspire anyone. This, com-
bined with the dramatic scenery of jagged 
mountain peaks, olive-clad hillside terraces 
and the enchanting coastline, was the start-
ing point for all that has been created at The 
Romanos, A Luxury Collection Resort. The fi-
nal result is an inspired landscape that mag-
ically unfolds as guests move from one envi-
ronment to the next”. 

Design at Costa Navarino 
Bioclimatic architecture, award-winning interior design, 

signature golf courses and high-quality facilities for children are part of 
the unique creative approach at Costa Navarino. 

Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική, το βραβευμένο design εσωτερικών χώρων, 
τα γήπεδα γκολφ και οι υψηλής αισθητικής χώροι για παιδιά συνθέτουν την 

αισθητική  της Costa Navarino. 

By Anna Paparizou
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Robert Trent Jones II, 
Golf Course Architects
The Bay Course 

“The beauty of Messinia, the direct access to 
the sea and the unique landscape of the site 
invited us to create a truly magnificent golf 
course. It’s a golf course people will want to 
come back to and play, over and over again. 
I call it the ‘Captain’s Course’, in tribute to 
him. Ιt is in keeping with the Captain’s vi-
sion and in harmony with the other course at 
Costa Navarino. While it has been designed 
to satisfy professionals and champions of 
the sport, at the same time it is a beautiful, 
pleasurable and fun place to play, which can 
also be enjoyed by the local inhabitants. In 
addition, we have kept in mind the ancient 
Olympic ideals of sportsmanship and no-
ble competition, particularly relevant at the 
present time, since golf has been nominat-
ed to become an Olympic sport at the 2016 
Games in Rio de Janeiro”. 

Robert Trent Jones II, Golf Course Architects
The Bay Course 

«Η ομορφιά της μεσσηνιακής γης, η άμεση πρό-
σβαση στη θάλασσα και η ιδιαίτερη τοπογραφία 
του χώρου μάς ενέπνευσαν να δημιουργήσουμε 
ένα πραγματικά εξαιρετικό γήπεδο του γκολφ, 
όπου οι επισκέπτες θα θέλουν να έρχονται για να 
παίζουν ξανά και ξανά.  
Το “Captain’s Course”, όπως το αποκαλώ ως 
φόρο τιμής στο πρόσωπό του, δημιουργήθηκε 
με βάση το όραμα του Καπετάνιου, αλλά και σε 
αρμονία με το άλλο γήπεδο της Costa Navarino, 
το The Dunes Course. Αν και έχει σχεδιαστεί 
ώστε να ικανοποιεί τους επαγγελματίες και τους 
πρωταθλητές του αθλήματος, αποτελεί επίσης 
ένα όμορφο, ευχάριστο και διασκεδαστικό μέ-
ρος για να παίξεις, το οποίο μπορεί να απολαύ-
σει συνολικά η κοινότητα της Πύλου. Διατηρήσα-
με, επίσης, τα ιδανικά της ευγενούς άμιλλας των 
Ολυμπιακών Αγώνων, που γεννήθηκαν μερι-
κές εκατοντάδες χιλιόμετρα πιο πέρα και που εί-
ναι πιο επίκαιρα από ποτέ, καθώς το γκολφ είναι 
υποψήφιο για να γίνει ολυμπιακό άθλημα στους  
Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016, που θα διοργα-
νωθούν στο Ρίο Ντε Τζανέιρο». 

The Bay Course
Costa Navarino

Work in Progress
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Bernhard Langer & Ross McMurray, 
European Golf Design
The Dunes Course

Bernhard Langer & Ross McMurray, 
European Golf Design
The Dunes Course

«Δεν έχουμε τόσο συχνά ευκαιρίες να σχεδιά-
σουμε γήπεδα του γκολφ σε τόσο εξαιρετικά 
κομμάτια γης, με υπέροχη θέα και σε τόσο κο-
ντινή απόσταση από τη θάλασσα. Οπότε αφή-
σαμε την τοπογραφία να επηρεάσει τις σκέψεις 
μας. Μέρος των σχηματισμών δημιουργήθηκε 
ώστε να αντανακλά τα περιγράμματα των βου-
νών στον ορίζοντα, αλλά και για να δώσει στο 
γήπεδο το χαρακτήρα ενός παραδοσιακού πα-
ραθαλάσσιου golf course. Oι σχηματισμοί αυ-
τοί γίνονται λιγότερο έντονοι στα τμήματα του 
γηπέδου μακριά από τη θάλασσα, όπου προ-
σαρμόζονται στο γεμάτο ελιές και εσπεριδο-
ειδή ελληνικό τοπίο. Θεωρώ ότι το The Dunes 
Course προσελκύει ήδη μεγάλο ενδιαφέρον 
από παίκτες του γκολφ, που αναζητούν νέους, 
προσιτούς προορισμούς για να παίξουν. Ήταν 
μεγάλη η ικανοποίησή μου να αποτελέσω μέ-
ρος της ανάδειξης της Ελλάδας σε προορισμό 
για γκολφ».  

“We don’t get too many opportunities to de-
sign golf courses on such a fantastic piece of 
property, with beautiful views and so close 
to the sea, so we really let the existing land-
scape influence our thoughts. Some of the 
shaping was created to reflect the rugged out-
lines of the distant mountains, but also to 
give it the character of a traditional seaside 
golf course. The shaping softens as the golf 
course moves further away from the sea and 
into a more familiar Greek landscape of ol-
ive and citrus groves. I believe that The Dunes 
Course is already attracting a great deal of in-
terest from golfers looking for new accessible 
destinations to play the game. It was a great 
opportunity for me to be part of the develop-
ment of Greece as a golf destination”.  

“The Dunes Course is 
attracting a great deal 

of interest from 
golfers looking for new 

accesible destinations”.   

The Dunes Course
Costa Navarino

Work in Progress
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Polyanna Paraskeva, Polyanna Paraskeva 
+ Associates, Architects
SandCastle youth hub and Cocoon childcare center

Πολυάννα Παρασκευά, Αρχιτεκτονικό Γραφείο 
Πολυάννας Παρασκευά & Συνεργατών
Παιδικό ξενοδοχείο SandCastle, 
βρεφονηπιακός σταθμός Cocoon 

«Αφετηρία για τη μορφολογία του Sand Castle 
αποτελεί ο ίδιος ο κόλπος του Ναβαρίνου με 
τους ατελείωτους αμμόλοφους. Ένας σπειρο-
ειδής όγκος από άμμο, που αναδύεται από το 
έδαφος, αποτελεί τον κύριο άξονα του κτηρί-
ου, πάνω στον οποίο αρθρώνονται οι ξύλινοι χώ-
ροι διαμονής. Στο εσωτερικό, οι χώροι διαμονής 
των παιδιών συνθέτουν μια ανοιχτή γειτονιά. Ο 
σφαιρικός χώρος της πλατείας είναι ήρεμος και 
ασφαλής, λειτουργώντας σαν μια προστατευτι-
κή αγκαλιά. Το νερό κάνει αισθητή την παρου-
σία του, δημιουργώντας ήχους, αντανακλάσεις 
και ερεθίσματα για παιχνίδι. Στην περίπτω-
ση του Cocoon η μορφή καθορίστηκε, αφενός, 
από τα ερεθίσματα του παρακείμενου τοπί-
ου της λιμνοθάλασσας της Γιάλοβας και, αφε-
τέρου, από την ιδέα της γέννησης, και πιο συ-
γκεκριμένα από τη μνήμη της μήτρας ως χώρου 
που κυοφορεί τη ζωή. Τα καμπυλόμορφα, υπό-
σκαφα κτίρια με τα φυτεμένα δώματα αγκα-
λιάζουν μια υδάτινη περιοχή, δημιουργώντας 
ένα μαλακό και ασφαλές περιβάλλον για τη φι-
λοξενία των βρεφών». 

“The design of the SandCastle was inspired 
first of all by the Bay of Navarino, with its 
endless sand dunes. An impressive volume 
of  ‘sand’, comprising the two levels of sleep-
ing and activity areas, where wood prevails, 
spirals up from the ground around a court-
yard. Inside, the sleeping quarters consist 
of alcoves that create a sense of communi-
ty. This arrangement makes the kids feel 
part of a group and encourages them to be 
social, while the design also facilitates dis-
crete adult supervision. The circular court-
yard, tranquil and safe, functions as a pro-
tective embrace. Water, which has a special 
allure for children, features prominently 
in the design, creating sounds, reflections 
and an invitation to play. In the case of the 
Cocoon, the form was inspired, on the one 
hand, by the adjacent landscape of Gialova 
Lagoon and, on the other, by the concept of 
birth, and more specifically by the memory 
of the womb as a place where life gradually 
develops. The curvy, sunken structures with 
green roofs surround a wading pool, creat-
ing a soft and safe environment for the young 
children. The earth (living roofs), the sun, 
the wind and water enclose, pass through 
and delineate the Cocoon, thus constituting 
its integral natural elements”.   

“The design of spaces 
for children is a very 

sensitive process. 
It must take into 

account their need to 
communicate through 
creative expression, to 
belong to a group and, 

at the same time, to feel 
independent”.

Full panorama:
Linear patterns

across all literature, alongside
any other panorama elements.

Uses:
Underlines
Highlights
Compositional bandsWork in Progress
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Alexandros Tombazis, 
A.N. Tombazis & Associates, Architects
Architectural design of Navarino Dunes

“The design was 
based on traditional 

local architecture, 
but also took into 
consideration the 

parameters that 
constitute bio- 

climatic design”.

Αλέξανδρος Τομπάζης, 
Γραφείο Μελετών Αλέξανδρου Ν. Τομπάζη
Αρχιτεκτονική μελέτη του 
συγκροτήματος Navarino Dunes

«Eπιδιώξαμε να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο 
έργο που θα εντασσόταν στην ιδιαίτερου κάλ-
λους περιοχή με σεβασμό στο ευαίσθητο φυσι-
κό περιβάλλον. Ο σχεδιασμός του συγκροτή-
ματος έγινε με βάση την τοπική αρχιτεκτονική, 
λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους που συ-
νιστούν τον βιοκλιματικό σχεδιασμό. Το κλίμα 
της περιοχής, ο προσανατολισμός του οικοπέ-
δου, το φως, ο αέρας και τόσα άλλα επηρέα-
σαν το έργο μας, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα 
και την έμπνευσή μας. Πρόκληση αποτέλεσε η 
ήπια προσαρμογή του συγκροτήματος στο φυ-
σικό τοπίο με σεβασμό στο περιβάλλον. Αυτόν 
το σκοπό εξυπηρετούν οι εκτεταμένες υδάτι-
νες επιφάνειες, τα φυτεμένα δώματα, οι στέ-
γες ανοικτού τύπου, οι προσεγμένες φυτεύσεις 
με είδη από την τοπική χλωρίδα και η ανάδει-
ξη της φυσικής ομορφιάς της παραλίας και του 
ποταμού».

“We aspired to create a sustainable work in 
harmony with an area of outstanding natu-
ral beauty, with respect for the sensitive nat-
ural environment. The design was based on 
traditional local architecture, but also took 
into consideration the parameters that con-
stitute bioclimatic design. The climate of the 
area, the orientation of the site, the light, 
the wind and many other factors played a 
part in our work, at the same time providing 
a source of inspiration. One of the main chal-
lenges was to ensure the seamless integra-
tion of buildings into the natural landscape, 
with genuine respect for the environment. 
This was achieved by means of extensive wa-
ter surfaces, green and free-standing roofs, 
carefully planned planting of local flora spe-
cies and the highlighting of the natural beau-
ty of the beach and river”.     
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Maria Vafiadis, MKV Design 
Interior design and decoration 

“Our inspiration came firstly from the lo-
cation. In terms of culture and natural 
beauty, Messinia is one of the richest plac-
es in Europe. The resort itself has been de-
veloped along one of the most beautiful 
stretches of Greek coastline, an unspoiled 
landscape blessed with abundant species 
of trees and vegetation. We were also in-
spired by the region’s intriguing past, a 
land where history meets legend, from an-
cient times through to the Byzantine era 
and, later, the struggle for Greek Indepen-
dence. And, finally, we were inspired by 
the client, who had a strong and bold vi-
sion to create the first luxury eco-resort of 
its kind in Greece. The biggest challenge 
was precisely the aspect that also made 
Costa Navarino so special – its vastness. 
For there was a risk that the overall guest 
experience might end up being somewhat 
impersonal. Our solution was to ensure 
that each element was carefully considered 
and then designed with the proper propor-
tions that would allow guests to feel com-
fortable, while at the same time creating 
a smooth transition from one space to the 
next. By adopting this approach, I believe 
we have managed to avoid making guests 
feel intimidated or overwhelmed”.

Μαρία Βαφειάδη, MKV Design 
Εσωτερικός σχεδιασμός και διακόσμηση 

« Έμπνευση αντλήσαμε, καταρχάς, από την πε-
ριοχή, καθώς η Μεσσηνία είναι ένα από τα πιο 
πλούσια μέρη της Ευρώπης, τόσο πολιτιστι-
κά όσο και από άποψη φυσικής ομορφιάς. Το 
συγκρότημα έχει κατασκευαστεί κατά μήκος 
μίας από τις πιο όμορφες ελληνικές ακτογραμ-
μές, σε μια γη άθικτη και προικισμένη με μεγά-
λη ποικιλία από δέντρα και φυτά. Επίσης, μας 
ενέπνευσε το πλούσιο παρελθόν της περιοχής, 
εδώ που η Ιστορία μπλέκεται με το μύθο από 
την αρχαιότητα μέχρι την εποχή της βυζαντι-
νής αυτοκρατορίας και, αργότερα, τον αγώνα 
για την ελληνική Ανεξαρτησία. Και, τέλος, από 
τον ίδιο τον πελάτη, ο οποίος είχε ένα ισχυρό και 
θαρραλέο όραμα: να δημιουργήσει το πρώτο 
πολυτελές eco-resort του είδους του στην Ελλά-
δα. Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν εκείνη ακρι-
βώς η πτυχή της Costa Navarino που την κάνει 
τόσο ιδιαίτερη: η απεραντοσύνη της. Υπήρχε 
κίνδυνος, η συνολική εμπειρία του επισκέπτη, 
ως αποτέλεσμα, να κατέληγε να είναι απρόσω-
πη. Η λύση που δώσαμε ήταν να φροντίσουμε 
ώστε κάθε ξεχωριστό συστατικό να μελετηθεί 
προσεκτικά και στη συνέχεια να σχεδιαστεί στις 
κατάλληλες αναλογίες, έτσι ώστε ο επισκέπτης 
να αισθάνεται άνετα». 

Work in Progress


