Δελτίο Τύπου
Μεσσηνία, 16 Σεπτεμβρίου 2019 - H νέα συνεργασία του Navarino Outdoors στην Costa
Navarino, με την Huerzeler Bicycle Holidays, παρουσιάστηκε σε μια ενημερωτική εκδήλωση, η
οποία είχε στόχο να αναδείξει τις προοπτικές της Μεσσηνίας στην προσέλκυση του ποδηλατικού
τουρισμού.
Η περιοχή αποτελεί έναν ανερχόμενο προορισμό για τον ποδηλατικό τουρισμό. Το ανέγγιχτο
φυσικό τοπίο, η πλούσια ιστορία και ο πολιτισμός καθώς και το ιδανικό κλίμα, σε συνδυασμό με
άρτιες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένους επαγγελματίες, αποτελούν το σωστό συνδυασμό για
την προσέλκυση επισκεπτών από όλο τον κόσμο, επεκτείνοντας παράλληλα την τουριστική
σεζόν.
Η νέα συνεργασία με την Huerzeler, έχει στόχο την περαιτέρω ενίσχυση αυτού του είδους
αθλητικού τουρισμού, προσελκύοντας νέα κοινά. Με επαγγελματική υποστήριξη, άρτιο
εξοπλισμό και οργάνωση, το Navarino Outdoors μαζί με τη Huerzeler, απευθύνονται σε κάθε
επισκέπτη, είτε θέλει να απολαύσει μια βόλτα είτε ενδιαφέρεται για υψηλές επιδόσεις. Ο
ποδηλατικός σταθμός της Huerzeler περιλαμβάνει υπηρεσίες ενοικίασης, αποθήκευσης και
επισκευών, αξεσουάρ για τα ποδήλατα αλλά και οργανωμένα τουρ στην περιοχή.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο CEO της Huerzeler Bicycle Holidays, Urs Weiss, ο οποίος ανέφερε
σχετικά: « Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε επιλέξει ως τον πρώτο μας ποδηλατικό σταθμό
εκτός Ισπανίας, τη Νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Η αυθεντική μεσσηνιακή φιλοξενία, οι ωραίες
διαδρομές και οι κατάλληλες υποδομές, εγγυώνται μια αξέχαστη ποδηλατική εμπειρία. Είμαστε
περήφανοι που αποτελούμε πλέον μέρος της ιστορίας της Costa Navarino.»
Ο Michael Widmer σημείωσε εκ μέρους του Navarino Outdoors: «Με χαρά παρουσιάζουμε
σήμερα τη νέα συνεργασία με τη Huerzeler. Μαζί, θα αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο τον
ποδηλατικό τουρισμό στη Μεσσηνία. Με εξοπλισμό κορυφαίας ποιότητας και άριστους
επαγγελματίες, έχουμε τα κατάλληλα εφόδια για να κάνουμε γνωστή την περιοχή στους λάτρεις
του αθλήματος και να τη βάλουμε στο χάρτη των ποδηλατικών προορισμών της Μεσογείου».
Eκ μέρους της ΤΕΜΕΣ, ο Γιώργος Παναγέας, Facilities Management Director, πρόσθεσε: «Στην
Costa Navarino, πιστεύουμε πολύ στην περαιτέρω ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού. Είμαστε
πολύ χαρούμενοι για τη νέα συνεργασία του Navarino Outdoors με τη Huerzeler, γιατί θα
ενισχύσει το προφίλ του ποδηλατικού τουρισμού σε όλη την περιοχή, αλλά και γιατί θα
προσελκύσει επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, που μπορούν να απολαύσουν όσα
έχει να προσφέρει η Μεσσηνία».

Πληροφορίες για τους συντάκτες:
Huerzeler Bicycle Holidays
H Huerzeler Bicycle Holidays είναι μια από τις ηγέτιδες εταιρείες στις ποδηλατικές διακοπές, στη
Μεσόγειο. Ο κύριος προορισμός τους, η Μαγιόρκα, προσελκύει κάθε χρόνο περισσότερους από
200.000 ποδηλάτες. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1986 από τον πρωταθλητή στην ποδηλασία πίστας
Max Huerzeler. Διαθέτει ποδηλατικούς σταθμούς σε 14 σημεία, στην Ισπανία, τη Γερμανία, την
Ελβετία και για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στην Costa Navarino. Οι κυριότερες αγορές της
Huerzeler είναι η Γερμανία, η Ελβετία, η Σκανδιναβία και η Μ. Βρετανία. Οι περισσότεροι από
60.000 πελάτες της κάθε σεζόν, ενοικιάζουν ποδήλατα για 1 εβδομάδα. Συμμετέχουν επίσης σε
οργανωμένες διαδρομές και εκδρομές, τις οποίες καθοδηγούν οι 48 tour leaders της Huerzeler.
Navarino Outdoors
To Navarino Outdoors λειτουργεί από το 2011 στην Costa Navarino, υπό τη διεύθυνση του
Michael Widmer, ιδιοκτήτη της EXOsports, η οποία παρέχει υπαίθριες δραστηριότητες ανά την
Ελλάδα. Το Navarino Outdoors προσφέρει οργανωμένες εκδρομές αναρρίχησης και ποδηλασίας,
υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων, καθώς και δραστηριότητες για ομάδες και εταιρείες. Σε
συνεργασία με τη Huerzeler Bicycle Holidays, προσφέρει από φέτος ενοικίαση ποδηλάτων για
ποδηλασία δρόμου και ποδηλατικές εκδρομές. Με περισσότερα από 70 ποδήλατα Centurion και
μια διεθνή ομάδα tour guides, το Navarino Outdoors δημιουργεί αξέχαστες εμπειρίες για τους
λάτρεις των υπαίθριων δραστηριοτήτων.
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.

