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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Costa Navarino - Φωτίζοντας ένα µέρος της ιστορίας µας.
Το Costa Navarino είναι η νέα αναµενόµενη άφιξη στον ξενοδοχειακό χώρο. Αναπτύσεται σε µια
περιοχή συνολικής έκτασης 10,000 στρεµµάτων, στην Μεσσηνία της Πελοποννήσου, πλούσια σε
µοναδικές ιστορίες, τόσο της αρχαίας όσο και της σύγχρονης εποχής, που πάνε πίσω
ακόµα και 4,500 χρόνια. Το µελετητικό γραφείο Thomas Gravanis Lighting Architects,
συµµετέχει σ’ αυτό έχοντας αναλάβει το σύνολο της µελέτης φωτισµού για την ανάδειξη της
περιοχής. Η συνολική οικοδοµήσιµη επιφάνεια 1,300,000 m2, µε την ονοµασία Navarino Dunes
αποτελείται από ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων της αλυσίδας Starwood The Luxury Collection, ένα
ξενοδοχείο πέντε αστέρων της αλυσίδας Westin Hotels & Resorts, συνεδριακό κέντρο 2000 ατόµων,
κέντρο θαλασσοθεραπείας, spa, τέσσερα εστιατόρια, καταστήµατα, sports center, παιδικό σταθµό και
γήπεδο γκολφ 18 οπών µε ακαδηµία και Golf Club. To έργο, που θα ολοκληρωθεί το 2010,
κατασκευάζεται από την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ σε σχέδια του αρχιτεκτονικού γραφείου Α. Ν. Τοµπάζη.
Για το γραφείο L+DG-Thomas Gravanis Lighting Architects, το έργο αυτό αποτελεί επιβεβαίωση της
δυναµικής και της ποιότητας που προσφέρει. Ήδη, παράλληλα µε το παραπάνω έργο, υλοποιούνται
άλλες τέσσερις µελέτες του γραφείου για ξενοδοχειακά έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Συγκεκριµένα, στο Dubai ένα ξενοδοχείο τριών αστέρων της αλυσίδας IBIS hotels, ένα ξενοδοχείο
τεσσάρων αστέρων της αλυσίδας SAS Radisson και ένα ξενοδοχείο έξι αστέρων της αλυσίδας Aman
resorts, τα οποία αναµένεται να λειτουργήσουν εντός του 2010. Επιπλέον, εντός του 2009 θα
λειτουργήσει το ξενοδοχείο πέντε αστέρων The Met Hotel στη Θεσσαλονίκη. Τέλος, την περσινή
χρονιά υλοποιήθηκε µελέτη του γραφείου για τον Αστέρα Βουλιαγµένης που αφορούσε την
ανακαίνιση των Bungalows, της κεντρικής πύλης, του περιβάλλωντος χώρου, της νέας εισόδου του
ξενοδοχείου Ναυσικά, της πλαζ µε τα εστιατόρια ενώ σε λίγες µέρες ολοκληρώνεται το VIP Lounge.
Να σηµειωθεί ότι το 2004 στον Αστέρα Βουλιαγµένης, η L+DG είχε αναλάβει την συνολική µελέτη
φωτισµού των δύο ξενοδοχείων της αλυσίδας Starwood, Arion Resort & Spa και του The Westin
Athens Astir Palace Beach Resort.
Η L+DG-Thomas Gravanis Lighting Architects βασισµένη στη µακροχρόνια εµπειρία του Θωµά
Μ. Γραβάνη γύρω από τον φωτισµό, αποτελεί ένα καταξιωµένο διεθνώς µελετητικό γραφείο στο
χώρο και πλαισιώνεται από µια οµάδα εξειδικευµένων αρχιτεκτόνων, µηχανικών και designers. Μέχρι
σήµερα έχει ολοκληρώσει ένα µεγάλο αριθµό έργων που περιλαµβάνει µελέτες κτιρίων γραφείων,
ξενοδοχείων και resorts, χώρων ψυχαγωγίας καθώς και κατοικιών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό.

Για πληροφορίες σχετικά µε το γραφείο Thomas Gravanis Lighting Architects, παρακαλώ επικοινωνήστε µε την Κα Σεβαστού
στo : angie@lightingdg.com ή στο +302107254896 ή επικεφθείτε το www.lightingdg.com

