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ATHOS Den tredje, östraste och vackraste halvön av Halkidiki , som
kallas Athos, tillhör hela munk staten för närvarande. Det är den enda
platsen i Grekland som är totalt dedikerad till bön och tillbedjan av Gud.
Athos anses som den heliga Jungfruns trädgård eer hennes begäran. Athos
är skyddad av UNESCO som ett världsarv.

ARISTOTLE Född i Stagira år 384 f.Kr. Vid 18 års ålder yttade han
från Stagira till Aten, där han studerade i den platonska akademin under
20 år, ända alltså till Platons död. År 343 f.Kr. blev han bjuden av Filip den
andre att ytta till Pella som lärare för hans son Alexander. Alexanders
utbildning varade i tre år. I en eerföljande skrilig leverans, tog Stagiras
folk Aristoteles skelett år 322 f.Kr. formellt och begravde det i sin stad ett
år eer hans död i Halkida. Det rapporteras att ceremonin var majestätisk,
att ett stort altare grundades hos losofens grav och att det årliga randet
“Aristoteleia” etablerades för att hedra honom. Idag nns det ansträngningar
för att återuppliva detta stora rande av “Aristoteleia”. De första konstnärliga
evenemang ägde rum under sommaren 1996 och hade stor framgång.

UNDERHÅLLNING Vårat land är känt för sitt pulserande liv
24 timmar om dygnet och Halkidiki bekräar det ryktet mer än oa.
Morgonkae på ett grekiskt café (de så kallade kafeneion), cocktails i
strandbarerna fram tills solen går ner, mat på en traditionell taverna eller
en elegant restaurang, en drink på en av de ändlösa barerna och fortsättning
följer... Någonstans mellan de latin och reggae rytmerna, kan Du prova
lyckan på kasinot.

Halkidiki olja och oliver, bakverk , läckra ostar, traditionella sötsaker från
lokala frukter som sticker ut för sin distinkta smak och kvalitet. Halkidiki
är "biodlingens mor" och viktig station på "vinvägen". Läcker, gourmet
medelhavskost, tillverkad av de naste materialen.

GASTRONOMI Tack vare sitt klimat och markens form, producerar

AKTIVITETER På initiativ av såväl hotellverksamheten och det
lokala samhället, har Halkidiki utvecklat ett antal former av alternativ turism
och underhållning för människor som älskar liv och rörelse: vattensporter,
golf, mountainbike, ridning, fågelskådning, spa, vandringsleder,
landsbygdsturism, religiös turism, sport turism är bara ett fåtal.

imponerande, men mest guld och blå, typiskt för Halkidiki. De
kosmopolitiska stränderna, de gömda vikarna med turkosa vatten, ändlösa
kilometer av sand och hav med genomskinlig botten, kristallklara vatten
som speglar de gröna tallarna, rättfärdigar de "Blå Flaggor" som delas ut till
Halkidiki varje år.

BADSTRÄNDER 550 km av vacker kust, ibland stenig och

Flyg med SAS
direkt från Stockholm
till Thessaloniki i år!

Halkidiki - Du har denitivt drömt om det...

Det sägs att "Stränderna i Halkidiki nns inte"! Det grekiska ljuset,
det orörda landskapet, färgerna och doerna, energin i naturen, de
traditionella smakerna och den ultimata avkopplingen och ritualen.

Det sägs att det smaragdfärgade kristallklara vattnet och de ändlösa
kilometerna av sandstrand med både kosmopolitiska stränder och
små erotiska vikar, väcker alla Dina sinnen. Doen av tall blandas
med havssaltet och lugnar själen genom de mytiska soluppgångar
och de idylliska solnedgångarna.

Det sägs att den stora grekiska losofen Aristoteles, älskade
Halkidikis honung och Du dyrkar den mark och godsen som det
här stället ger dig. En plats med tre välformade “ben”, var och en
med sin egen distinkta charm, sin egen historia, sin egen berättelse.
Cassandra eller också kallad Pallini där den berömda striden mellan
jättarna tog plats, Sithonia med det absoluta gröna och blåa, Athos
munk staten med de tjugo klostren. Resan till drömmen har bara
börjat...
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