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A MAGICAL SETTING  
FOR ENCHANTING MOMENTS

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑΙΟΤΕΡΗ  

ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΑΣ

Nestled in pristine landscape of olive groves and indigenous flora, fringed by  
a kilometre-long stretch of golden sand washed by the Ionian Sea waters, The Romanos,  

a Luxury Collection Resort, at Costa Navarino – the prime sustainable in Greece’s  
southwest Peloponnese, provides an evocative setting for dream destination weddings.  

Awarded for its outstanding architecture and design, The Romanos offers 321 rooms, including 
the Ionian Exclusive suites and villas with anticipatory Butler service and distinct amenities. 

All accommodations are tastefully appointed with an alluring color palette inspired by nature, 
while the decor throughout showcases distinctive Messinian elements harmoniously combined 

with chic, contemporary furnishings, allowing you to savor the most memorable moments  
of your life in grace and style. Choose from an inspiring selection of wedding venues that 

epitomize timeless elegance, afford majestic views of the Ionian Sea, golf courses or landscaped 
gardens, and offer attentive, bespoke service of the highest standard. During your stay,  

take the opportunity to discover the region’s rich cultural heritage, natural wonders and 
intriguing history spanning the millennia, as evidenced by a startling array of Mycenaean 

palaces, Classical temples, Byzantine churches and medieval castles.  

Σε ένα παρθένο σκηνικό, πλαισιωμένο από ελαιώνες και πλούσια βλάστηση,  
κατά μήκος της εντυπωσιακής παραλίας The Dunes Beach, το βραβευμένο για την εξαίσια 

αρχιτεκτονική του The Romanos, a Luxury Collection Resort, στην Costa Navarino  
αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για το γάμο και τη γαμήλια δεξίωση των ονείρων σας.  

Τα εκλεκτά δωμάτια και οι Ionian Exclusive σουίτες και βίλες, με υπηρεσία Butler και 
μοναδικά προνόμια, συνδυάζουν αρμονικά στοιχεία τοπικής αρχιτεκτονικής με σύγχρονες 

επιρροές, ενώ προσφέρουν μαγευτική θέα είτε στα κρυστάλλινα νερά του Ιονίου, ή στους κήπους 
και τα υπέροχα γήπεδα του γκολφ. Διακριτικά πολυτελείς εσωτερικές αίθουσες και θεαματικοί 
εξωτερικοί χώροι πλάι στη θάλασσα, στις πισίνες ή στους αιωνόβιους ελαιώνες, θα αποτελέσουν 

το ειδυλλιακό σκηνικό που ονειρεύεστε για το γάμο σας, ενώ η υψηλών προδιαγραφών 
εξατομικευμένη φροντίδα που θα απολαύσετε σε κάθε στάδιο της υλοποίησης θα σας προσφέρει 

μια πραγματικά αλησμόνητη εμπειρία. Τις ημέρες που θα ακολουθήσουν τη γαμήλια τελετή, 
αποφορτιστείτε από τη γλυκιά ένταση των ημερών εξερευνώντας έναν προορισμό που συνδυάζει 
μοναδικής ομορφιάς αξιοθέατα, τοπικές παραδόσεις και πολιτιστική κληρονομιά 4.500 ετών, 

που αποκαλύπτεται μέσα από ανάκτορα, θολωτούς τάφους της Μυκηναϊκής εποχής,  
βυζαντινές εκκλησίες αλλά και μεσαιωνικά κάστρα.
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HOUSE OF EVENTS

Exceptionally designed and highly versatile, the House of Events 
extends over a total area of 5,000m2 and comprises the impressive 
Great Hall and another 11 inviting reception rooms, ranging in size 
from 50m2 to 200m2, as well as a spacious atrium with the added 
option of adjacent outdoor space. 

THE GREAT HALL

The palatial 1,372m2 Great Hall ballroom, with its 9-meter-high 
ceiling, is the ideal setting for your grand wedding reception, as it 
can accommodate up to 1,200 guests for a glamorous gala dinner 
or up to 1,600 in cocktail setting. The decor features impressive 
lighting and plush carpets, enhanced by warm, earth colors that 
exude an air of discreet sophistication and refinement.   

HOUSE OF EVENTS

Με εξαιρετικό σχεδιασμό και απόλυτη ευελιξία στη διαμόρφωση 
των χώρων του, το 5.000 τ.μ. κέντρο εκδηλώσεων House of 
Events διαθέτει την κεντρική αίθουσα «Great Hall» και  
11 επιπλέον χώρους δεξιώσεων, από 50 έως 200 τ.μ., καθώς και 
ένα δροσερό αίθριο και άμεση πρόσβαση σε εξωτερικούς χώρους.

ΑΙΘΟΥΣΑ «GREAT HALL» 

Η επιβλητική αίθουσα «Great Hall», με εμβαδόν 1.372 τ.μ. 
και ύψος οροφής 9 μέτρα, διακοσμημένη με ζεστά χρώματα 
και εντυπωσιακό φωτισμό, αποπνέει έναν αέρα διακριτικής 
κομψότητας και φινέτσας. Η αίθουσα «Great Hall» μπορεί  
να φιλοξενήσει έως 1.200 καλεσμένους σε ένα λαμπερό 
εορταστικό δείπνο ή έως 1.600 καλεσμένους σε κοκτέιλ, 
προσδίδοντας μια επιπλέον νότα αριστοκρατικής πολυτέλειας 
στη δεξίωση του γάμου σας.

WEDDING BY THE TWELVE EVENTS: WWW.THE12EVENTS.COM – PHOTOGRAPHY BY THANASIS KAIAFAS: WWW.THANASISKAIAFAS.COM
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WEDDING BY DEPLANV: WWW.DEPLANV.COM – PHOTOGRAPHY BY LAMBROS PAPANIKOLATOS: WWW.SEMPREVIVA.GR

CREATE YOUR STORY  
WITH A COMPELLING WEDDING

ΖΗΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚO ΣΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

The Romanos offers a number of fascinating indoor and outdoor venues for the wedding 
of your dreams. Regardless of the size and particular style of a wedding, whether 
contemporary or classic, each venue will be tailored to create the perfect atmosphere 
and meet your unique style and personality. From the romance of Flame or Ted’s 
Lounge terrace with their stunning sunset views of the Ionian Sea and lush green golf 
landscapes, to the intimacy of St. Sampson chapel in the authentic village ambience of 
the Agora, or the stately grandeur of the Great Hall, you can be assured of individual 
attention from a dedicated team, who will work side-by-side with you to meticulously 
plan and organize your wedding. Let us take care of all the necessary details, from 
limousine transfers and floral arrangements to delightful wedding menus, photography 
and music entertainment, as you relax and rejuvenate in the tranquil haven of  
Anazoe Spa, the perfect preparation for the grand occasion.   

To The Romanos προσφέρει το ονειρικό σκηνικό για να απολαύσετε μοναδικές 
στιγμές μαζί με τους εκλεκτούς καλεσμένους σας. Ανεξάρτητα από το μέγεθος και  
το ιδιαίτερο ύφος του γάμου σας, κάθε χώρος μπορεί να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις 
επιθυμίες σας, δημιουργώντας την τέλεια ατμόσφαιρα. Αν ονειρεύεστε μια  
απόλυτα ρομαντική βραδιά, η βεράντα του Flame ή του Ted’s Lounge, με υπέροχη 
θέα στο γκολφ και στο εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα του Ιονίου, έχουν δημιουργηθεί  
για εσάς. Ο ειδυλλιακός χώρος της πισίνας είναι μια ακόμα ξεχωριστή πρόταση,  
στους ελαιώνες θα στηθεί ένα μοναδικά εντυπωσιακό, σχεδόν κινηματογραφικό, 
σκηνικό, ενώ το γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Σαμψών στην Αγορά αποτελεί  
την πιο αυθεντική πρόταση για το θρησκευτικό γάμο σας. Ανταποκρινόμενη 
με ενθουσιασμό και έμπνευση στις επιθυμίες σας, η έμπειρη ομάδα δεξιώσεων 
επιμελείται κάθε λεπτομέρεια, από το στολισμό, τη φωτογράφηση και τη μουσική, 
έως τα εκλεκτά γαμήλια μενού που δημιουργούν οι σεφ, ενώ εσείς μπορείτε να 
χαλαρώσετε και να αναζωογονηθείτε στο γαλήνιο περιβάλλον του Anazoe Spa, 
προετοιμαζόμενοι για τη μεγάλη στιγμή.



WEDDING BY WHITE RIBBON BOUTIQUE EVENTS COORDINATION: WWW.WHITERIBBON.GR – PHOTOGRAPHY BY YIANNIS ALEFANTOU: WWW.ALEFANTOU.COM WEDDING BY THE TWELVE EVENTS: WWW.THE12EVENTS.COM – PHOTOGRAPHY BY THANASIS KAIAFAS: WWW.THANASISKAIAFAS.COM
WEDDING BY WHITE RIBBON BOUTIQUE EVENTS COORDINATION: WWW.WHITERIBBON.GR – PHOTOGRAPHY BY YIANNIS ALEFANTOU: WWW.ALEFANTOU.COM (UPPER LEFT)

MOMENTS OF INSPIRATION
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WEDDING BY WHITE RIBBON BOUTIQUE EVENTS: COORDINATION WWW.WHITERIBBON.GR – PHOTOGRAPHY BY VASIA HAN: WWW.VASIA-WEDDINGS.COM
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WEDDING BY WHITE RIBBON BOUTIQUE EVENTS COORDINATION: WWW.WHITERIBBON.GR – PHOTOGRAPHY BY GEORGE PAHOUNTIS: WWW.WEDSHOOTER.GR WEDDING BY THE TWELVE EVENTS: WWW.THE12EVENTS.COM – PHOTOGRAPHY BY SOTIRIS TSAKANIKAS: SOTIRISTSAKANIKAS.COM (UPPER)
PHOTOGRAPHY BY STELIOS SPIROPOULOS: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/STELIOS.SPIROPOULOS1 (LOWER) 
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WEDDING BY DEPLANV: WWW.DEPLANV.COM – PHOTOGRAPHY BY LAMBROS PAPANIKOLATOS: WWW.SEMPREVIVA.GR



WEDDING BY THE TWELVE EVENTS: WWW.THE12EVENTS.COM – PHOTOGRAPHY BY THANASIS KAIAFAS: WWW.THANASISKAIAFAS.COM
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WEDDING BY DEPLANV: WWW.DEPLANV.COM – PHOTOGRAPHY BY LAMBROS PAPANIKOLATOS: WWW.SEMPREVIVA.GR WEDDING BY THE TWELVE EVENTS: WWW.THE12EVENTS.COM – PHOTOGRAPHY BY THANASIS KAIAFAS: WWW.THANASISKAIAFAS.COM (LEFT)
WEDDING BY DEPLANV: WWW.DEPLANV.COM – PHOTOGRAPHY BY LAMBROS PAPANIKOLATOS: WWW.SEMPREVIVA.GR (RIGHT)
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WEDDING SERVICES 

ΓΑΜΗΛΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

The Romanos offers a variety of services, before and after the ceremony, to ensure a 
truly memorable wedding experience. These include an elegant suite for the couple’s 
overnight stay, where you will find the bed strewn with rose petals, flowers and an 
exclusive gift. Complimentary high-speed Wi-Fi internet connection allows you  
to share these precious moments with friends, although the bottle of champagne  
and strawberries are for you alone.  The same suite is also made available for the  
bride prior to the wedding to prepare for the ceremony. The next morning you will  
be offered a leisurely breakfast in bed, since you have all the time in the world  
to relax due to the late check-out.  

Στο The Romanos θα απολαύσετε μια σειρά από μικρές, ευχάριστες εκπλήξεις, πριν 
και μετά την τελετή, που εξασφαλίζουν για εσάς μια πραγματικά αξέχαστη εμπειρία 
γάμου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η γαμήλια σουίτα για την πρώτη νύχτα του 
γάμου, αφρώδης οίνος και φράουλες για την πρόποση στην έναρξη της νέα σας ζωής, 
ολόφρεσκα λουλούδια και ένα αναμνηστικό δώρο. Μοιραστείτε πολύτιμες στιγμές και 
με όσους δεν μπόρεσαν να σας συντροφεύσουν την ημέρα αυτή, με σύνδεση ασύρματου 
Ιντερνέτ στη σουίτα σας, προσφορά από εμάς. Η γαμήλια σουίτα θα είναι στη διάθεση 
σας από νωρίς την ημέρα του γάμου, για την προετοιμασία της νύφης. Καλημερίστε 
τη νέα σας ζωή με ένα υπέροχο πρόγευμα στο κρεβάτι, αναβιώστε πάλι τις ονειρικές 
στιγμές της προηγούμενης βραδιάς, κι αφήστε το χρόνο να κυλήσει αργά, αφού με τη 
δυνατότητα αναχώρησης αργότερα μπορείτε να παρατείνετε κι άλλο τη διαμονή σας.
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ANAZOE SPA

Το πολυβραβευμένο Anazoe Spa & Thalassotherapy είναι ο ιδεώδης χώρος 
για να αναζωογονηθείτε και να χαλαρώσετε, πριν ή μετά τη μεγάλη στιγμή, με 
εξειδικευμένες θεραπείες και περιποιήσεις που συνδυάζουν αρμονικά πρακτικές 
υγείας και ομορφιάς της αρχαίας Ελλάδας με τη σύγχρονη επιστήμη.  
Απολαύστε εκλεκτές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν εξατομικευμένες περιποιήσεις 
προσώπου και σώματος, περιποίηση άκρων, νυφικό μακιγιάζ, και αγγίξτε την 
απόλυτη ευεξία με ένα χαλαρωτικό μασάζ στους ελαιώνες. Το Anazoe Spa  
αξιοποιεί στο έπακρο τα ευεργετικά και θεραπευτικά στοιχεία των φυτών και 
βοτάνων της Μεσσηνίας, καθώς και τις ιαματικές ιδιότητες του ελαιόδεντρου  
στις καινοτόμες αγωγές ελαιοθεραπείας (oleotherapy®).

ANAZOE SPA

The award-wining 4,000 m2 Anazoe Spa & Thalassotherapy is a cuttingedge 
sanctuary of wellness, where you can prepare for the big moment with a host of 
personalized services; signature oleotherapy® treatments, pampering facial and 
body treatments, manicure/pedicure and relaxing massages by the lush olive 
groves or beachside. Deriving from the Greek word for ‘rejuvenation’, Anazoe Spa 
offers an intriguing menu of specialty therapies and treatments based on health 
and beauty practices of ancient Greece, which make full use of the region’s natural 
ingredients, including local herbs and olive oil.

FLORAL ARRANGEMENTS

Having an expert on your side will ease the planning experience with inspiration 
and style; from your floral vision and concept to the memorable bridal and 
bridesmaid bouquets, and from groom and groomsmen boutonnieres to bespoke 
venue and table decoration, our knowledgeable florist service will creatively set-up 
your big day.

CUISINE

At the heart of your wedding event lies a mouth-watering menu, unforgettable to 
you and your guests. While our dedicated Events team works closely with you to 
craft your wedding experience, our acclaimed chefs curate fine flavors, whether 
it is for your glamourous cocktail reception, your pre-wedding brunch, or your 
delightful wedding cake, based on estate-grown and locally sourced ingredients 
from the lush Messinian countryside.

ΦΡΕΣΚΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ & ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ 

Με πρωτότυπες ιδέες, υψηλή αισθητική και επαγγελματισμό, οι εξειδικευμένοι 
συνεργάτες μας αναλαμβάνουν να σχεδιάσουν μαζί σας και να υλοποιήσουν το 
ιδανικό σκηνικό του γάμου των ονείρων σας. Από τη νυφική ανθοδέσμη έως τη 
διακόσμηση της αίθουσας και των εξωτερικών χώρων, κάθε στοιχείο του στολισμού 
θα αναδεικνύει το μοναδικό ύφος του γάμου σας με κομψότητα και λάμψη.

ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΜΕΝΟΥ 

Με τη γαστρονομία στο επίκεντρο κάθε επιτυχημένης δεξίωσης γάμου, οι 
διακεκριμένοι Chef μας και η έμπειρη ομάδα τους δημιουργούν για εσάς εκλεκτά 
μενού με κορυφαίες πρώτες ύλες από τους κήπους της Costa Navarino και από 
τοπικούς παραγωγούς. Ανεξάρτητα από το ιδιαίτερο ύφος και το μέγεθος του γάμου 
σας, οι εμπνευσμένες γαστρονομικές προτάσεις μας συνθέτουν μια πραγματικά 
αλησμόνητη εμπειρία για εσάς και τους καλεσμένους σας.
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UNEQUALED ACCOMMODATIONS 

ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΔΙΑΜΟΝΗ

Unrivalled lavishness and elegant accommodation are only a part of the experience 
generously offered to the bride, the groom and their guests at The Romanos, featuring 
magnificent rooms and the Ionian Exclusive suites and villas with 24/7 anticipatory 
Butler service and exceptional amenities. All villas and most of rooms and suites 
offer their own infinity pool, from which you will savor stunning views as the orange 
sun sinks into the storied waters of the Ionian Sea, or a wonderful backdrop of the 
golf landscape and resort’s gardens, full of olive groves and local flora. Airy interiors, 
contemporary stylish design and impeccable service deliver the epitome of elegant living. 

Οι ευάεροι και ευχάριστοι χώροι, ο σύγχρονος σχεδιασμός και το ευδιάκριτο στυλ σε 
κάθε δωμάτιο, σουίτα και βίλα του The Romanos χαρίζουν μία αξεπέραστη εμπειρία 
διαμονής σε εσάς και τους εκλεκτούς καλεσμένους σας, με τις Ionian Exclusive 
σουίτες και βίλες να περιλαμβάνουν επιπλέον υπηρεσία Μπάτλερ και εξαιρετικά 
προνόμια. Όλα τα δωμάτια προσφέρουν συναρπαστική θέα στο ηλιοβασίλεμα του 
Ιονίου ή στους κυματιστούς λόφους των γηπέδων γκολφ, ενώ πολλά από αυτά και 
όλες οι βίλες διαθέτουν και ιδιωτική πισίνα. Αφεθείτε στην αρμονία του τοπίου 
απολαμβάνοντας ένα μοναδικά φίνο Luxury Collection κοκτέιλ στην αγκαλιά του 
συντρόφου σας.

28 29



ΒΙΛΕΣ

Αναζητήστε την υπέρτατη εμπειρία διαμονής σε μια από τις δέκα απαράμιλλης 
αισθητικής και φινέτσας βίλες που κοσμούν την υπέροχη παραλία The Dunes Beach. 
Ανάμεσά τους, πολυτελής και ωστόσο λιτή και ραφινάτη, η εξαίσιας αρχιτεκτονικής, 
βραβευμένη Royal Villa Koroni. Όλες οι βίλες προσφέρουν απόλυτη ηρεμία και 
συνδυάζουν θαυμάσια θέα στο Ιόνιο, μοναδικά υπέρκομψους εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους, ιδιωτική πισίνα και άμεση πρόσβαση στην παραλία, ενώ μια 
σειρά αποκλειστικών υπηρεσιών και προνομίων και η διακριτική φροντίδα από  
τον προσωπικό σας Μπάτλερ εγγυώνται μια αξέχαστη, μεγαλοπρεπή διαμονή. 

IONIAN EXCLUSIVE VILLAS

Located in privileged setting that afford absolute privacy and incomparable sea 
views, the villas seamlessly combine indoor and outdoor living to offer the ultimate 
palatial comfort. Standing regally by The Dunes Beach, in airy gardens planted 
with indigenous trees, shrubs and flowers, these exquisite accommodations – 
ranging in size from 142 to 660m2, feature private infinity pools, terraces with 
comfortable loungers and attractive furniture, along with dedicated Butler 
service and outstanding amenities. All villas blend harmoniously into the natural 
landscape, while their award-winning interior design draws on local aesthetics, 
combined with a contemporary approach that responds to modern-day lifestyles.

IONIAN EXCLUSIVE SUITES

Spacious ( 82m2
 ) with fine furnishings, the Ionian Exclusive suites feature gracious 

decor based on a cohesive palette of earth colors and the blue of sea and sky.  
Local architectural elements are incorporated in harmony with modern amenities 
and the signature Luxury Collection Bed®. Depending on the suite category, you 
will enjoy breathtaking views over the Ionian Sea, or the olive groves and  
The Dunes Course, while all suites incorporate 24/7 Butler service and select 
privileges for a truly memorable stay.

ΣΟΥΙΤΕΣ 

Αφήστε τη γαλήνη του μεσσηνιακού τοπίου να σας κατακλύσει, απολαμβάνοντας 
υψηλή αισθητική και κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα στις Ionian Exclusive σουίτες, 
με τη διακριτική φροντίδα του Μπάτλερ σας και μια σειρά εκλεκτών υπηρεσιών 
και προνομίων. Για την ωραιότερη στιγμή της ζωής σας, αναζητήστε μια επιπλέον 
πινελιά πολυτέλειας επιλέγοντας μια σουίτα με ιδιωτική πισίνα και εκπληκτική 
θέα στο Ιόνιο, ενώ ένας ξεκούραστος βραδινός ύπνος στο υπέροχο κρεβάτι με 
την υπογραφή της Luxury Collection θα συμβάλει με τον καλύτερο τρόπο στην 
προετοιμασία της θεσπέσιας βραδιάς. 
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EXPLORE  
COSTA NAVARINO
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THE ROMANOS  
A LUXURY COLLECTION RESORT 

NAVARINO DUNES, COSTA NAVARINO  
24001 MESSINIA, GREECE 

T  +30 272 309 6000  —  F  +30 272 309 6500

ROMANOSCOSTANAVARINO.COM


