
To «Navarino Challenge 2016» 

ολοκληπώθηκε αθήνονηαρ ηιρ καλύηεπερ 

ενηςπώζειρ! 
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Χιλιάδερ ζςμμεηοσέρ από ηην Ελλάδα και ηο εξωηεπικό ζηο 

πλοςζιόηεπο ππόγπαμμα πος έσει παποςζιάζει ποηέ η διοπγάνωζη! 

Σο «Navarino Challenge 2016» ολοκληπώθηκε με απόλςηη επιηςσία 

για 4η ζςνεσή σπονιά επιβεβαιώνονηαρ ηον ηίηλο ηηρ κοπςθαίαρ 

διοπγάνωζηρ αθληηικού ηοςπιζμού ζηην Δλλάδα, πποζθέπονηαρ μοναδικέρ 

ζηιγμέρ και δημιοςπγώνηαρ ζποςδαίερ αναμνήζειρ ζε κάθε ζςμμεηέσονηα! 

Πεπιζζόηεποι από 1.850 επαζιηέσνερ και επαγγελμαηίερ αθληηέρ, μικποί 

αλλά και μεγάλοι θίλοι ηος αθληηιζμού (82 εηών η γηπαιόηεπη αθλήηπια), 

αγκάλιαζαν ηην διοπγάνωζη ζςμμεηέσονηαρ ζε πεπιζζόηεπερ από 15 

δπαζηηπιόηηηερ ζηη Μεζζηνία και ηην Costa Navarino από ηιρ 9 έωρ και ηιρ 

11 επηεμβπίος 2016. 

Σο «Navarino Challenge» ζςγκένηπωζε ηο παγκόζμιο ενδιαθέπον καθώρ 

είσε ζςμμεηοσέρ από σώπερ όπωρ Η.Π.Α., Καναδάρ, Αςζηπαλία, Βπεηανία, 

οςηδία, Γανία, Γαλλία, Γεπμανία, Δλβεηία, Ιηαλία, Νόηια Αθπική, Γκάνα, 

Σοςπκία, Βοςλγαπία, Ροςμανία και Κύππο. Παπάλληλα, ζημείωζε πεκόπ ζε 

επίπεδο κπαηήζεων ζηο The Westin Resort Costa Navarino, καηά ηην 

http://hotelmag.gr/author/karag/


διάπκεια ηος ηπιημέπος, ζςμβάλλονηαρ ζηη ζηήπιξη ηος ξενοδοσειακού 

ηοςπιζμού και ηην πποώθηζη ηηρ Μεζζηνίαρ ωρ πποοπιζμού παγκοζμίωρ. 

Για ηπίηη ζςνεσή σπονιά, ηο «Navarino Challenge» είσε ηην αζθάλεια και 

δςναμική ςποζηήπιξη ηηρ Allianz Δλλάδορ, η οποία ωρ εςαιζθηηοποιημένη 

ζε θέμαηα πος αθοπούν ζηη θπονηίδα ηηρ ςγείαρ ζηήπιξε ηη διοπγάνωζη 

(με ηην πολςπληθή ομάδα ηηρ) ενιζσύονηαρ ηο μήνςμα ηηρ πποζηαζίαρ ηηρ 

ςγείαρ και ηηρ ςιοθέηηζηρ ενόρ ςγιεινόηεπος ηπόπος διαβίωζηρ μέζα από 

ηην άζκηζη και ηη ζωζηή διαηποθή. Απσέρ και αξίερ πος είναι άππηκηα 

ζςνδεδεμένερ με αςηέρ ηηρ διοπγάνωζηρ. 

Σο «Navarino Challenge» ππαγμαηοποιήθηκε Yπό ηην Aιγίδα ηος 

Δλληνικού Οπγανιζμού Σοςπιζμού και ηος Σμήμαηορ Δπιζηήμηρ 

Γιαιηολογίαρ – Γιαηποθήρ ηος Υαποκοπείος Πανεπιζηημίος με ηην 

ςποζηήπιξη ηηρ Costa Navarino και ηος The Westin Resort Costa Navarino 

και ηη ζηήπιξη ηων Γήμων Πύλος-Νέζηοπορ και Σπιθςλίαρ. Η διοπγάνωζη 

ενηάσθηκε για  μια ακόμη σπονιά ζηην Δςπωπαϊκή Δβδομάδα Αθληηιζμού 

με ηην ενέπγεια #BeActive πος έσει ηην ςποζηήπιξη ηηρ Δςπωπαϊκήρ 

Δπιηποπήρ και ηηρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Αθληηιζμού. 

Απωγοί ηηρ διοπγάνωζηρ ήηαν επίζηρ, οι ύλλογορ Γπομέων Τγείαρ 

Μεζζηνίαρ,  Δζηιαηόπιο ΘάΜα, Alpha (Άθλημα ΑΔΒΔ), Σμήμα 

Οπγάνωζηρ και Γιασείπιζηρ Αθληηιζμού Πανεπιζηημίος Πελοποννήζος, 

Anazoe Spa Costa Navarino, 1morekm, ΔΓΑ, IAAF Kids Athletics, 

Διάνα «εξοπλίζειν» και Nargile, με επίζημο ηαξιδιωηικό γπαθείο ηο Vita N 

Travel. 

Σην διοπγάνωζη ςποζηήπιξε ηέλορ, ηο ώμα Δθελονηών αμαπειηών 

Γιαζωζηών ηος Δλληνικού Δπςθπού ηαςπού. 

 


