Δελτίο Τύπου

Η Costa Navarino εγκαινιάζει καλοκαιρινά Football
Camps σε συνεργασία με τη Bayern Μονάχου

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2019 – Η Costa Navarino ξεκινά μια νέα συνεργασία με τη Bayern
Μονάχου, μια από τις σπουδαιότερες και πιο επιτυχημένες ομάδες του παγκόσμιου
ποδοσφαίρου, για να δώσει στους νεαρούς επισκέπτες της την ευκαιρία να
προπονηθούν με τη φανέλα της πρωταθλήτριας της Γερμανίας.
Από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, 2019 οι φιλόδοξοι νέοι ποδοσφαιριστές
μπορούν να διδαχθούν όλες τις απαραίτητες τεχνικές του ποδοσφαίρου από την επίσημη
προπονητική ομάδα της Bayern Μονάχου, και να μυηθούν στη φιλοσοφία ενός
συλλόγου που ενστερνίζεται το σεβασμό, το «ευ αγωνίζεσθαι» και το ομαδικό πνεύμα.
Η προσθήκη των Football Camps ενισχύει την ήδη μεγάλη γκάμα αθλημάτων που
προσφέρει η Costa Navarino. Με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, οι μικροί επισκέπτες
που διαμένουν με τις οικογένειές τους στα ξενοδοχεία The Westin Resort Costa
Navarino ή The Romanos, a Luxury Collection Resort, είναι σίγουρο ότι θα χαρούν
ατελείωτες ώρες διασκέδασης, άθλησης και παιχνιδιού στις καλοκαιρινές τους διακοπές.
Από μαθήματα γκολφ, σερφ, αναρρίχηση και ποδηλασία έως τένις, μπάντμιντον,
μπάσκετ, βόλεϊ και μπόουλινγκ, αγόρια και κορίτσια όλων των ηλικιών θα μπορούν να
επιλέξουν το αγαπημένο τους σπορ και να επιστρέψουν από τις διακοπές, γεμάτα νέες
εμπειρίες και δεξιότητες.
Στο ειδικό πρόγραμμα που θα έχει διάρκεια από 1 έως 5 ημέρες, παιδιά και νέοι 6-14
ετών θα αποκτήσουν έλεγχο στο χειρισμό της μπάλας και θα μάθουν τις σωστές
κινήσεις, θα εκπαιδευτούν στην ντρίμπλα και την προσπέραση, ένας προς ένα αλλά και
σε ομάδες των τεσσάρων, για να καταλήξουν στο τέλειο σουτ.
Οι επίδοξοι παίκτες θα μυηθούν στα μυστικά της άμυνας και της επίθεσης, υπό την
καθοδήγηση της επίσημης προπονητικής ομάδας του συλλόγου.
Το καθημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει 2ωρα πρωινά μαθήματα τεχνικής και
πρακτικής εξάσκησης και απογευματινό 2ωρο στο οποίο θα μπορούν να τελειοποιήσουν
στην πράξη τις γνώσεις τους στους 2 εκπαιδευτικούς χώρους-γήπεδα στο Navarino
Dunes αλλά και σε κοντινό γήπεδο ποδοσφαίρου. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν
την επίσημη στολή και το ειδικά σχεδιασμένο προπονητικό κιτ των Football Camps της
Bayern.
Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το
Navarino Collections στο navarino.collections@costanavarino.com, να καλέσετε στο
+30 27230 91115, ή να επισκεφθείτε το site της Costa Navarino.

Πληροφορίες για τους συντάκτες
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 ο σεβασμός για το
περιβάλλον, τις παραδόσεις και την τοπική κοινωνία. Στο Navarino Dunes, την πρώτη περιοχή,
βρίσκονται δύο ξενοδοχεία 5 αστέρων, 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. Στην περιοχή Navarino Hills δημιουργούνται δύο νέα signature
γήπεδα γκολφ.
Μπορείτε να κατεβάσετε φωτογραφικό υλικό μέσω του website, www.costanavarino.com και του
συνδέσμου στην ενότητα Press, χρησιμοποιώντας τον κωδικό Νestor.
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