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ATHOS Op het derde, meest oostelijke en mooiste schiereiland van
Chalkidiki, genaamd Athos, ligt hedendaags de monastieke staat Agion
Oros. Het is de enige plaats in Griekenland dat geheel gewijd is aan gebed
en de aanbidding van God. Het wordt de tuin van Moeder Gods genoemd.
Athos wordt door de UNESCO beschermd als Werelderfgoed.

ARISTOTELES Aristoteles werd in 384 v. Chr. geboren te Stagira, in
Chalkidiki. Op de leeijd van 18 jaar vertrok hij naar Athene, waar hij 20 jaar
lang leerling was aan Plato’s Academie, tot aan de dood van Plato. In 343 v.
Chr. nodigde Philippus II van Macedonië hem uit om naar Pella te komen,
als leermeester van zijn zoon Alexander. Het onderwijs aan Alexander
duurde 3 jaar. Een jaar na zijn dood in 322 v. Chr. te Chalkis, haalden volgens
de traditie de inwoners van Stagira zijn overblijfselen formeel naar hun
stad, waar hij werd begraven. Er wordt geschreven dat dit gepaard ging
met een majestueuze ceremonie, de oprichting van een groot altaar op zijn
graf en de introductie van jaarlijkse festivals die ter ere van de leermeester
“Aristoteleia” werden genoemd. Hedendaags zijn er inspanningen voor de
heropleving van de “Aristoteleia”. De eerste artistieke evenementen vonden
plaats in de zomer van 1996 en genoten van een groot succes.

UITGAAN Griekenland staat bekend om het bruisende uitgaansleven dat de
hele dag door kan gaan. Chalkidiki bevestigt dit op en top. Een kopje koﬃe
in de ochtend in een Grieks café, cocktails in de beach bars tot de zon onder
gaat, dineren in een traditionele taverne of in een chique restaurant, een
drankje in een van de ontelbare bars en daarna... Ergens tussen de latin en
reggae ritmes kunt u uw geluk beproeven in het casino.

Dankzij het klimaat en de topograﬁe produceert
Chalkidiki olijven en olijfolie, lekkere gebakjes en broodjes, heerlijke kazen
en traditionele zoetigheden gemaakt met lokaal gegroeide vruchten die
opvallen om hun karakteristieke smaak en kwaliteit. Chalkidiki wordt wel
de “moeder van de bijenteelt” genoemd. Ook is het een belangrijk punt op de
Griekse “wijnroute”. Gastronomische hoogstandjes van het Mediterrane dieet,
gemaakt van de beste ingredienten.

GASTRONOMIE

Op initiatief van zowel de hotelbranche als de lokale
gemeenschap, hee zich in Chalkidiki een groot aantal van alternatieve
vormen van toerisme en entertainment ontwikkeld voor mensen die van
het leven houden en in beweging willen blijven: watersporten, golfen,
mountainbiken, paardrijden, vogels kijken, kuuroorden, wandelexcursies,
plattelandstoerisme, religieus toerisme en sporttoerisme zijn slechts een
paar voorbeelden hiervan.

ACTIVITEITEN

De grillige kustlijn van 550 kilometer, soms rotsachtig en
indrukwekkend, maar vooral met gouden stranden en blauw water, is
typerend voor Chalkidiki. De kosmopolitische stranden, de verborgen
baaitjes met turquoise wateren, de eindeloze stranden met ﬁjn zand en
het kristalheldere water dat het groen van de dennebomen reﬂecteerd,
rechtvaardigen de blauwe vlaggen die jaarlijks aan Chalkidiki worden
uitgereikt.
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Chalkidiki Je raakt er zeker verliefd op…

Ze zeggen dat er “niets anders bestaat als de stranden van
Chalkidiki”! Zoals het Griekse licht, het ongerepte landschap,
de geuren en kleuren, de energie van de natuur, de traditie
van smaken, de ultieme ontspanning en de inwijding in het
mysterieuze.

Ze zeggen dat de smaragd gekleurde, kristalheldere wateren en
de eindeloze, kilometerslange zandstranden, kosmopolitisch en
met kleine, erotische inhammetjes, al uw zintuigen ontwaken.
De geur van de dennebomen raakt het zeezout en kalmeert
de ziel tijdens de mythische zonsopgangen en de idyllische
zonsondergangen.

Ze zeggen dat de grote Griekse wijsgeer, Aristoteles, de honing
van Chalkidiki aanbad, net zoals u deze plek zult aanbidden
en alles wat het u te bieden hee. Een plek met drie mooie
gevormde vingers, elk met zijn eigen charme, zijn eigen
geschiedenis, zijn eigen verhaal. Van Kassandra of Pallini waar
de beroemde Gigantomachie plaats had, tot Sithonia met het
absolute blauw en groen, tot en met Athos, de monastieke staat
van twintig kloosters. De reis naar de droom begint nu…
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