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büyülü yarmadas Athos Manastr kent sistemine aittir.Yunanistan’n
tamamiyle dua ve Tanr’ya ibadet etmeye adanm tek yeridir. steinden
sonra, Meryem Ana’nn avlusu olarak tannr. Aynaroz Da UNESCO
tarafndan Uluslararas Kültür Hazinesi olarak korunmaktadr.

AYNAROZ DAI Günümüzde, Halkidiki’nin en dousunda bulunan

Stagira’dan Atina’ya gitti ve tam 20 sene boyunca, yani Plato’nun ölümüne
kadar Plato’nun Akademisinde okudu. M.Ö. 343 ylnda olu Aleksandros’a
öretmenlik yapmas 2.Filipos tarafndan Pella’ya çarld. Aleksandros’un
eitimi 3 yl sürdü. Yazl bir inanca göre, Aristoteles’in M.Ö. 322 ylnda
Halkida’da ölümünden bir sene sonra, Stagira sakinleri kemiklerini tayp
ehirlerine gömdüler. Yazlanlara göre, o zamanlar için çok büyük bir
merasim düzenlenmi ve lozofun mezarna çok büyük bir sunak yaplmtr.
Ayrca, her yl kutlanmak üzere «ristotelia» ad verilen bir kutlama
gününe karar verilmitir. Günümüzde «ristotelia» kutlamalarnn yeniden
canlandrlmas için çabalar vardr. lk sanatsal faaliyetler 1996 ylnn yaz
aylarnda yaplm ve büyük baar kaydetmitir.

ARSTOTELES M.Ö. 384 ylnda Stagira’da dodu. 18 yanda

Halkidiki’de bu ünü fazlasyla kantlamaktadr. Yunan kahvehanesinde sabah
kahvesi, güne batana kadar beach barlarda kokteyler, geleneksel tavernada
veya klasik restoranda yemek, saysz barlarn birinde içli ve durmakszn
elence... Latin ve reggae ritimleri arasndan casinoda ansnz denemeyi
unutmayn.

ELENCE Ülkemiz 24 saat hiç durmayan elencesiyle ünlüdür.

ve zeytin yetitirilmekte, doal frnclk ürünleri, lezzetli peynir ürünleri,
yerel meyvelerden yaplan ve lezzetiyle kalitesi sayesinde özel bir yere sahip
yöresel reçeller. Halkidiki "arcln merkezi" ve «arap yollarnn» önemli
dura olarak tannr. Doal ürünlerden yaplm Akdeniz’in lezzetli tatlar.

GASTRONOM Halkidiki’de, iklimi ve toprann ekli sayesinde ya

FAALYETLER Otellerin ve yerel toplumun öncülüüyle Halkidiki’de
yaam ve hareketi seven insanlar için birçok alternatif turizm ve elence
çeitleri gelimitir: deniz sporlar, golf, da bisikleti, binicilik, ku
gözlemcilii, kaplcalar, yürüyüler, tarm turizmi, inanç turizmi, spor turizmi
bunlardan yalnzca birkaç.

sars ve mavi renkte yaklak 550 kilometre uzunluunda dantel iine benzer
sahillerden olumaktadr. Kozmopolit sahiller, turkuaz renkli sular tarafndan
gizlenmi koylar, kilometrelerce uzanan kumsallar ve eaf dibe sahip
denizi, çamlarn yeilliini yanstan tertemiz sular, Halkidiki’nin her yl
«Mavi bayrak» kazanma nedenini göz önüne sermektedir.

SAHLLER Halkidiki, bazen kayal ve gösterili, ama özellikle altn

Halkidiki Mutlaka hayal etmisinizdir…

Söylenenlere göre «Halkidiki sahilleri gibi baka bir yer
bulunamaz»! Yunan , el dememi bölgeleri, renkleri ve tatlar,
doann enerjisi, geleneksel tatlar, snrsz rahatl ve huusu.

Zümrüt rengi kristal sular, kozmopolit kumsallar ve romantik
koylaryla kilometrelerce olan sahillerinin insanlarda tüm duygular
uyandrdna inanlmaktadr. Çamlarn kokusu denizin tuzuna
karmakta ve mitolojik anadolu görüntüleriyle güne batlar
ruhunuzu huzura eritirmektedir.

Ünlü Yunan lozof, Aristoteles’in Halkidiki balna, sizlerin de
bölgenin toprana ve size sunduu nimetlere bayldnz
söylenmekte. Herbiri kendi güzellii, kendi tarihi, kendi hikayesiyle
üç güzel parmaa sahip bir bölge. Ünlü Devler Savann meydana
geldii Kassandra veya Pallini, uçsuz buçaksz yeile ve maviye
sahip Sithonia, yirmi manastra ev sahiplii yapan Athos. Rüyaya
yolculuk ite tam imdi balyor...
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