Μεσσηνία: To αστρονομικό ποσό
που έδωσε ο Ρονάλντο σε
φιλοδώρημα !
Η ηλεκτρονική εφημερίδα «El Español» γράφει για
το… φτωχικό κατάλυμα 630 τετραγωνικών μέτρων
που έμεινε ο Πορτογάλος σούπερ σταρ και η
πολυμελής οικογένειά του στο «Costa Navarino»,
πληρώνοντας 8.000 ευρώ τη βραδιά ! Για δεύτερη
σερί χρονιά, ο άσος της Γιουβέντους «ψήφισε»
Ελλάδα και Μεσσηνία…
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο απόλαυσε τις διακοπές του
στη Μεσσηνία και πλέον τις συνεχίζει -σε
πελώριο γιοτ- στη γαλλική Ριβιέρα…
Για δεύτερη σερί σεζόν, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ πέρασε
μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών στο πολυτελές
ξενοδοχειακό συγκρότημα «Costa Navarino», απολαμβάνοντας τις
υπηρεσίες της πολυτελέστατης βίλας που έμενε, κόστους 8.000
ευρώ τη βραδιά!
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ηλεκτρονική εφημερίδα «El
Español», το… φτωχικό κατάλυμα 630 τετραγωνικών μέτρων που
έμεινε ο Πορτογάλος και η πολυμελής οικογένειά του βρίσκεται
μόλις λίγα μέτρα μακριά από την αμμουδιά ιδιωτικής παραλίας
«και προσφέρει στους επισκέπτες ασυναγώνιστες ανέσεις και
πλήρη ιδιωτικότητα» -μεταξύ άλλων, 24ωρη υπηρεσία μπάτλερ,
μεταφορές, χρήση ελικοδρομίου και, αν ζητηθεί, έμπειρο σεφ,
που ετοιμάζει όλα τα γεύματα της ημέρας».
Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Ρονάλντο δαπάνησε στην
Ελλάδα περίπου 56.000 ευρώ για τη διαμονή του. Μάλιστα,

άφησε 25.000 ευρώ φιλοδώρημα στους εργαζομένους του «Costa
Navarino», για να τους ευχαριστήσει για τις υπηρεσίες τους!
Υπενθυμίζεται ότι τo «ηγεμονικό» συμβόλαιο του Κριστιάνο
Ρονάλντο με την Γιουβέντους, του αποφέρει ένα ποσό της τάξης
των 31 εκατ. ευρώ το χρόνο (2,6 εκατ. ευρώ το μήνα).
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Έτσι γιόρτασαν στο Costa
Navarino Ρονάλντο και Ανιέλι!
Μεγάλη διεθνής προβολή για τον τόπο μας, τη
Μεσσηνία αφού το χρυσό deal ΡονάλντοΓιουβέντους έκλεισε στο “Costa Navarino”, εκεί
όπου Κριστιάνο Ρονάλντο, Αντρέα Ανιέλι και
Ζόρζε Μέντες συμφώνησαν για τη μεταγραφή του
Πορτογάλου επιθετικού από τη Ρεάλ στη
Γιουβέντους και μάλιστα το γιόρτασαν αναλόγως !
Το μεγάλο μετεγγραφικό deal ολοκληρώθηκε και η
πρώτη φωτογραφία του Κριστιάνο Ρονάλντο ως
παίκτη της Γιουβέντους βγήκε από την πολύ
γνωστή πολυτελή ξενοδοχειακή μονάδα του “Costa
Navarino”, όπου εδώ και λίγο καιρό ο τελευταίος
κάνει τις διακοπές του.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο εμφανίζεται στη φωτογραφία
παραπάνω ανάμεσα στον πρόεδρο της Γιουβέντους
Ανδρέα Ανιέλι και τον μάνατζέρ του Ζόρζε Μέντες
και όλοι όσοι βρίσκονται στη συγκεκριμένη

φωτογραφία χαμογελούν και κρατούν από ένα
ποτήρι σαμπάνια…

Στη
Μεσσηνία
υπό
άκρα
μυστικότητα ο Ρονάλντο !
Nα που ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχασε καθόλου
χρόνο μετά τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας από
το Μουντιάλ και διάλεξε για μία ακόμη φορά
Ελλάδα και μάλιστα Μεσσηνία για τις διακοπές
του !
Ο Κριστιάνο λοιπόν έφτασε προ ημερών
με
ιδιωτικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της
Καλαμάτας και από εκεί πέταξε απευθείας με
ελικόπτερο για που αλλού ; Για το Costa
Navarino, όπου περνάει-και μάλιστα υπό άκρα
μυστικότητα- τις διακοπές του με τη σύντροφό
του Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ. Μάλιστα η μυστικότητα
είναι τέτοια που η επιχείρηση τον έχει αποκόψει
από τους υπόλοιπους πελάτες του ξενοδοχείου !

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ρονάλντο, εν μέσω
έντονης φημολογίας ότι «μετακομίζει» στη
Γιουβέντους, επέλεξε για δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά να επισκεφθεί την πατρίδα μας τη
Μεσσηνία, μετά την επίσκεψή του τον Ιούνιο 2017
που φαίνεται πως τον γοήτευσε !

