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Na  een rechtstreekse vlucht met Transavia van ruim 3 uur vanuit Amsterdam op het kleine (militaire) 
vliegveld van Kalamata, duurt de transfer naar de Costa Navarino ongeveer 50 minuten. Via een 
slingerweg rijden we door enkele kleine dorpjes richting de kust naar onze bestemming. Onderweg 
valt het natuurschoon op, veel groen en olijfbomen waar deze omgeving om bekend staat. Het klimaat 
is vergelijkbaar met Zuid-Spanje of de Algarve met heerlijk weer in het najaar. 

 

 

 
Aangekomen op het resort gaat het inchecken snel waardoor je direct door kunt naar de kamer. De 
(standaard) kamer is ruim en luxe met een heerlijk bed, fijne badkamer en balkon. Er zijn diverse 
soorten kamers te boeken met verschillende afmetingen (zelfs met privé zwembad) maar de standaard 
kamer voldoet ruimschoots. Na een wandelingetje over het resort valt pas op hoe groot het resort is, 
in het begin verdwaal je dan ook heel gemakkelijk. Het is vergelijkbaar met een klein dorpje: zo is er 
een plein met daaromheen diverse restaurants en winkels, heel gezellig. Verder zijn er o.a. meerdere 
zwembaden in diverse afmetingen, een immense spa, sporthal, bowlingbaan, kinderhotel en is het 
strand dichtbij. 

Het complete resort bestaat uit twee vijfsterren hotels, te weten The 
Westin en The Romanos. The Romanos is nog iets luxer dan het 
Westin, daar zijn buiten diverse hotelkamers ook privé villa’s te 
huur. De gasten van beide hotels kunnen van alle faciliteiten over 
het gehele resort gebruik maken.  

Wij verblijven in het Westin hotel wat zeker niet een straf is. Het 
ontbijtbuffet is zeer uitgebreid en lekker, genoeg keus aan broodjes, 
beleg, yoghurt, vers fruit, smoothies, salades etc. s ’Avonds kan er 
gegeten worden in diverse restaurants die over het resort verdeeld 
zijn, van o.a. Japans, Grieks tot Italiaans, bijna alle keukens zijn 
aanwezig. Het hotel biedt een dagelijks verschillend en gevarieerd 
activiteiten programma aan met daarbij een aparte kidsclub met 
speciaal voor de kinderen een hotel in het klein met kinderzwembad. 
De activiteiten bestaan o.a. uit kookles, wijnproeverij, basketballen, 
sporten in de gym etc. Er rijden continu golfbuggies van o.a. de 
receptie naar het strand en het golfclubhuis van The Dunes course.  
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Bij het resort horen twee 18 holes golfbanen, te weten: The 
Dunes course en The Bay course. Binnen een aantal jaar komen 
er nog 3 banen bij waarvan de aanleg reeds is gestart. 
Oefenfaciliteiten zijn er volop aanwezig zoals een prachtige 
driving range waar wordt afgeslagen vanaf het gras. 

The Dunes course ligt bij het Westin hotel en is een zeer uitdagende mooie baan met een hogere 
moeilijkheidsgraad. The Bay course ligt op nog geen 10 minuten rijden buiten het resort, een 
transferbusje rijdt op bepaalde tijden heen en weer (gratis). Deze baan is veruit de favoriet vanwege 
de prachtige uitzichten over de bergen en de zee, is werkelijk schitterend aangelegd en speelt iets 
makkelijker. 

 
Conclusie: 
Al met al is het Westin Costa Navarino een echte aanrader voor golfende echtparen met of zonder 
kinderen. Het luxe veelzijdige resortcomplex gecombineerd met de twee mooie uitdagende golfbanen 
maakt het een echte topbestemming en zeer zeker de moeite van een bezoek waard. 

 
 

 


