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peninsula Atos-ului,este ocupat astzi în întregime de ctre republica
Sfântului Munte. Este unicul teritoriu în Grecia, dedicat în totalitate
rugciunii i adorrii lui Dumnezeu. Este considerat grdina Maicii
domnului la rugmintea Ei. Sf. Munte este protejat de ctre UNESCO în
calitate de Monument de Motenire Cultural Global.

ATOS Cea de a treia, mai estic i mai fascinant peninsul din Halkidiki,

ARISTOTEL S-a nscut la Stageira în anul 384 î.e.n. La vârsta de 18
ani a coborât din Stageira la Atena, unde i a studiat timp de 20 de ani la
Academia lui Plato, adic pân la moartea lui Plato. În anul 343 î.e.n. a fost
chemat la Pella din partea lui Filip al II-a în calitate de învtor a ului
su Alexandru. Educaia lui Alexandru a inut 3 ani de zile. Conform unei
tradiii scrise ulterior, un an dup moartea lui Aristotel în anul 322 î.e.n. în
Halkida, locuitorii din Stageira au transferat ocial i au îngropat oasele lui
în oraul lor. Se raporteaz c atunci a luat loc o ceremonie majestuoas, c
s-a construit un mare sanctuar la mormântul lozofului i c s-a stabilit în
onoare sa o serbare anual, ”serbrile aristoteliene”. Astzi iau loc încercri de
reînvierea acestei festiviti a ”serbrilor aristoteliene”. Primele evenimente
artistice s-au desfurat în vara anului 1996 i au fost întâmpinate cu mare
succes.

24 de ore pe zi iar Halkidiki conrm aceast faim. Cafea de diminea la o
cafenea greceasc, cocktail-uri la beach bar-uri pân la apusul soarelui, mas
la o tavern tradiional sau la un restaurant de clas, butur la unul dintre
barurile nenumrate iar apoi continuarea …între ritmurile latin i reggae,
încercai-v norocul la cazinou.

DISTRACIE ara noastr este cunoscut pentru viaa ei intens

terenului, produce ulei i msline, produse de patiserie originale, brânzeturi
gustoase, dulciuri tradiionale din cultivaii locale de fructe care se disting
pentru gustul i calitatea lor specic. Halkidiki este ”mama apiculturii” dar
i o staie important a ”drumurilor vinului”. Senzaii gurmande din dieta
Mediteran, preparate din cele mai pure materiale.

GASTRONOMIE Halkidiki, datorit climatului i morfologiei

La iniiativa atât întreprinderilor hoteliere, cât i al
societii locale, în Halkidiki sau dezvoltat o mulime de forme de turism
alternativ i de distracii, pentru oamenii care iubesc viaa i micarea:
sporturile de mare, golful, mountain bike, clritul, bird watching, staii
balneare, itinerariile, agroturismul, turismul religios, turismul sportiv sunt
doar câteva dintre ele.

ACTIVITI

PLAJE Halkidiki este caracterizat de cei 550 de kilometri dantelai, în
alte pri stâncoi i impuntori, dar preponderent aurii i albatri. Plajele
cosmopolite, golfuleele ascunse cu apele turcoaz, kilometrii nesfârii
de nisip i marea transparent, apele curate care reect verdele pinilor,
motiveaz ”steguleele albastre” cu care este premiat Halkidiki în ecare an.

Halkidiki Desigur ai visat aceast destinaie…

Se spune c ”nu exist pe lume plaje ca cele din Halkidiki”! Ca
lumina elen, peisajele virgine, culorile i aromele, energia naturii,
tradiia gusturilor, relaxarea absolut dar i iniierea.

Se spune c apele cristaline de smarald i kilometrii nesfârii
de nisip pe plajele cosmopolite i golfurile erotice trezesc toate
senzaiile tale. Aroma pinului atinge salinul mrii iar suetul tu se
linitete prin rsriturile de soare legendare i apusurile de soare
idilice.

Se spune c marele lozof Grec, Aristotel, adora mierea de albine
din Halkidiki, iar tu adori pmântul i bunurile oferite de acest
inut. Un inut, cu trei picioare frumoase, ecare cu farmecul su
separat, cu istoria sa, cu basmele sale. Cu Casandra sau Pallini unde
s-a desfurat faimoasa Lupt a Giganilor, Sithonia absolutului
verde i albastru, Atos-ul cu cetatea monastic a celor douzeci de
mnstiri. Cltoria ctre vis de abia a început…
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