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  DESCOPERĂ HALKIDIKI: 9 EXPERIENȚE WOW ÎN NORDUL GRECIEI
  

  

Țărmurile din Halkidiki provoacă suspine chiar și călătorilor înverșunați. Îți petreci zeci de vacan
țe aici 
și mereu vrei să te reîntorci! Peisajele din nordul Greciei creează parcă dependență prin calmul
și frumusețea naturală. Sunt cuvinte mari, știm, dar este greu să descrii Halkidiki odată ce ai
fost acolo. Te simți ca într-un colț de rai exotic, plajele din Halkidiki fiind recunoscute pentru
nisipul fin și marea de culoare albastru-turcoaz. Cu toate acestea, îți propunem să renunți o zi la
șezlongul de pe plajă și să te îndrepți către o regiune cu podgorii, rămășițe de istoria străveche
și zone pentru scufundări, caiac și ciclism. Descoperă 10 alternative care îți vor deschide
fereastra spre frumoasa peninsulă Halkidiki, privită dincolo de soare și întinderi sclipitoare de
nisip.

  

1. Te-ar interesa o sesiune de scufundări?
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De ce să admiri suprafața sclipitoare a mării când te poți aventura în adâncul acesteia? În drum
spre peninsula Sithonia, oprește-te la Atlantis Diving Center. Situat în Nikiti, una dintre primele
localități zărite în drumul spre Sithonia, acest centru de scuba diving este recunoscut pentru
personalul cu experiență care te poate ajuta în această aventură. Este fascinant atât pentru
adulți, cât și pentru copii prin prima faptului că puteți descoperi împreună diferite specii de pești,
scorpioni sau anemone.

  

2. Aventură din plin cu bicicleta

  

În Kassandra poți explora și alte modalități de distractie, în afara plajei. Simte căldura,
îmblânzită de briza mării și adierea pădurii, într-un tur montan cu bicicleta, în stil „Break Free”.
Există centre care oferă astfel de excursii, în care ai ocazia să explorezi pădurea chiar din
interiorul peninsulei. Așa-numita „cocoașă de cămilă” a brațului Kassandra îți va solicita mușchii
coapsei, dar efortul merită pe deplin odată ce vei vedea golful strălucitor. Cele mai multe
drumuri principale din Halkidiki îmbrățișează coasta, astfel că interiorul cu bicicleta îți oferă
peisaje inaccesibile șoferilor.

  

3. Ia-o și pe căi nebătătorite

  

În graba de a ajunge pe coastă, turiștii trec cu vederea interiorul frumoasei destinații Halkidiki –
locul în care peninsula îți deschide cele trei brațe. Această zonă, cu drumuri sculptate în
substratul stâncos și păduri de chiparoși ce împânzesc dealurile, îți oferă peisaje dramatice pe
care ar fi păcat să le pierzi din vedere. Explorează Peștera Petralona, aflată la 50 km sud-est de
Salonic, unde s-au descoperit unelte și arme paleolitice, schelete de animale și rămășițele
unui hominid cu 700.000 de ani.

  

4. Relaxează-te într-un centru termal

  

Apele cristaline ale plajelor din Kassandra sunt o terapie în sine. Însă, coasta de sud-vest a
brațului îți oferă o experiență acvatică cu beneficii pentru sănătate. În Băile Termale Agia
Paraskevi vei găsi un complex balnear de ape naturale de izvor, precum și o saună și un
hamam, care ajută la eliminarea tensiunii musculare. Sulful din aer se va simți cu intensitate și
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este destul de greu de suportat, însă, pentru a te bucura de proprietățile terapeutice ale apei,
merită să reziști pentru câteva ore.

  

5. Cayak la apusul soarelui

  

În Halkidiki, peisajul poate fi spectaculos, mai ales la apusul soarelui, într-o plimbare cu cayak
canoe. Dacă îți dorești o experiență cu adevărat unică, poți apela la centrele specializate de
navigație, care efectuează excursii de trei ore, cu ghid. În excursia ta, vei porni din satul
Vourvourou pe Sithonia, frumusețea peisajului fiind uimitoare.

  

6. Ospăț cu fructe de mare proaspete

  

Cum mănâncă localnicii? Mai bine ca orice turist, indiferent la ce tavernă de pe țărm te-ai
așeza. Secretul pentru o experiență culinară autentică este să te îndepărtezi de zonele foarte
turistice și să explorezi zonele si restaurantele mai retrase. În acest mod, vei mânca exact ca ei.
O Giorgakis din Kalamitsi este unul dintre restaurante excelente cu fructe de mare din Halkidiki,
odată cu minunata caracatița uscată și pusă pe grătar. În Sarti, Kivotos este cea mai bună
alegere pentru fructe de mare proaspete, deși, culmea, mesele sunt chiar pe nisip, sub o
copertină umbroasă.

  

7. Experimentează o plaja privată

  

Plajele private pot fi pentru oricine în Grecia. Pe un drum abrupt și prăfuit, de pe coasta de nord
a Sithoniei, se află Porto Elea, o zonă de camping atât de plină de farmec, încât chiar și iubitorii
cazărilor de lux vor vrea să petreacă o noapte aici. Răsfață-te cu un cocktail, îmbrățișează
bucătăria greacă de calitate în taverna amenajată și dormi însoțit de un cor de greieri, după
întuneric.

  

8. Treci prin secole de istorie monahală
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Imperiile au răsărit și s-au prăbușit, dar, în ciuda secolelor de schimbare, activitatea spirituală
de pe Muntele Athos a continuat mai bine de un mileniu. La sud de Ouranoupoli, pe a treia
dintre brațele peninsulei Halkidiki, se află celebra „republică a călugărilor”. Dacă ești bărbat,
înclinat spiritual și fără teamă de cazările austere, poți intra în ritmurile zilnice ale vieții
monahale. Dacă nu, poți vedea o arhitectură extraordinară optând pentru o croazieră.

  

9. Măsline de casă și relaxare printre podgorii

  

Renunță la cazarea de lângă mare și alege centrul peninsulei Halkidiki. Cu puțin noroc vei găsi
o pensiune sau hotel în zonele mai puțin căutate de turiști, înconjurate de verdeață sau
podgorii, precum satul adormit Gerakini. Odată cazat vei avea surpriza ca proprietarul să te
servească cu măsline de casă și un pahar sau două de vin direct din podgoria sa. Împrumută
un șezlong, soarbe-ți cafeaua în grădina plină de flori, privește orizontul argintiu și s-ar putea să
nu-ți mai dorești ieșirea la plajă.

        Hotel Makedonian Sky 3*   Fara masa   Hanioti   de la  98 EURO
 
    Studio Dimitris 3* (NOU 2017!)   Fara masa   Kallithea   de la  60 EURO
 
    Hotel Lagomandra 3*   Demipensiune   Neos Marmaras   de la  180 EURO
 
    Hotel Hill Top 3*   All inclusive   Hanioti   de la  199 EURO
 
    Hotel Hanioti Grand Otel 4*   Demipensiune   Hanioti   de la  229 EURO
 
    Studio Eleni 3* (NOU 2017!)   Fara masa   Kalithrea   de la  59 EURO
 
    Studio Meli 3* (NOU 2017!)   Fara masa   Kalithea   de la  68 EURO
 
    Hotel Dionysos 3*   Fara masa   Hanioti   de la  70 EURO
 
    Hotel Halkidiki Palace 3*   All inclusive   Hanioti   de la  249 EURO
 
    Hotel Pegasus 3*   Fara masa   Hanioti   de la  69 EURO
 
    Hotel Sarantis 2*   Mic dejun   Hanioti   de la  118 EURO
 
    Hotel Hanioti Palace 4*   Demipensiune   Hanioti   de la  207 EURO
 
    Hotel Dolphin Beach 3*   Demipensiune   Possidi   de la  147 EURO
 
    Hotel Possidi Paradise 4*   All inclusive   Possidi   de la  193 EURO

 5 / 8

https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/2005-hotel-makedonian-ski.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/3884-studio-dimitris-halkidiki.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/396-neos-marmaras-lagomandra.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/300-hanioti-hotel-hill-top.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/2859-hotel-hanioti-grand-otel-kassandra-hanioti.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/3885-studio-eleni.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/3886-studio-meli.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/2007-hotel-dionysos.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/348-hanioti-halkidiki-palace.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/2008-hotel-pegasus.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/2009-hotel-sarantis.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/342-hanioti-hanioti-palace.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/386-possidi-dolphin-beach.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/2010-hotel-possidi-paradise.html
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    Hotel Sithonia Beach 4*   All inclusive   Porto Carras   de la  306 EURO
 
    Hotel Despotiko Apartments 3*   Demipensiune   Tristinika   de la  181 EURO
 
    Hotel Medusa 3*   Fara masa   Kriopigi   de la  49 EURO
 
    Hotel Alexander The Great 4*   Demipensiune   Kriopigi   de la 270 EURO
 
    Hotel Kassandra Palace 4*   Demipensiune   Kriopigi   de la 318 EURO
 
    Hotel Kriopigi Beach 4*   All inclusive   Kriopigi   de la 418 EURO
 
    Hotel Sun 3*   Mic dejun   Polichrono   de la  306 EURO
 
    Hotel Al Mare 3*   Demipensiune   Polichrono   de la 150 EURO
 
    Hotel Sonia Village 3*   All inclusive   Gerakini   de la  115 EURO
 
    Studio Nemesis 3*   Fara masa   Afitos   de la  48 EURO
 
    Hotel Stratos 3*   Mic dejun   Afitos   de la  93 EURO
 
    Hotel Afitis Boutique 4*   Demipensiune   Afitos   de la 565 EURO
 
    Hotel Macedonian Sun 3*   Demipensiune   Kallithea   de la  92 EURO
 
    Hotel Athos Palace 3*   Demipensiune   Kallithea   de la  177 EURO
 
    Hotel Pallini Beach 3*   Demipensiune   Kallithea   de la  184 EURO
 
    Hotel Calimera Simantro Beach 4*   Demipensiune   Sani   de la  191 EURO
 
    Hotel Elea Village 4*   Demipensiune   Elia Beach   de la  134 EURO
 
    Studio Klio 3*   Fara masa   Sarti   de la  92 EURO
 
    Studio Afroditi 3*   Fara masa   Sarti   de la  75 EURO
 
    Studio Spanos 3*+   Fara masa   Sarti   de la  73 EURO
 
    Studio Berlin 3*+   Fara masa   Sarti   de la  86 EURO
 
    Hotel Blue Dolphin 4*   Demipensiune   Metamorfossis   de la  184 EURO
 
    Hotel Flegra Palace 4*+   Mic dejun   Pefkohori   de la  98 EURO
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https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/2011-hotel-sithonia-beach.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/2872-hotel-despotiko-apartments-and-suites-sithonia-tristinika.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/2013-hotel-medusa.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/2852-hotel-alexander-the-great-kriopigi.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/2860-hotel-kassandra-palace-kassandra-kriopigi.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/2861-hotel-kriopigi-beach-kassandra-kriopigi.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/343-polichrono-hotel-sun.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/2851-hotel-al-mare-polichrono.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/2014-hotel-sonya-village.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/2015-studio-nemesis.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/2016-hotel-stratos.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/2850-hotel-afitis-boutique-afitos.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/360-kallithea-macedonian-sun.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/355-kallithea-athos-palace.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/350-kallithea-pallini-beach.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/383-sani-simantro-beach.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/373-elia-beach-elea-village.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/313-sarti-studio-klio.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/340-sarti-studio-afroditi.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/346-sarti-studio-spanos.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/298-sarti-studio-berlin.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/394-metamorfossis-blue-dolphin.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/370-pefkohori-flegra-palace.html
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    Hotel Alia Palace 5*   Demipensiune   Pefkohori   de la 313 EURO
 
    Athena Pallas Village 5*   Demipensiune   Neos Marmaras   de la  170 EURO
 
    Anastasia Resort and Spa 5*   Demipensiune   Nea Skioni   de la  290 EURO
 
    Hotel Lily Ann Beach 5*   Demipensiune   Nikiti   de la  119 EURO
 
    Hotel Porfi Beach 5*   Mic dejun   Nikiti   de la  169 EURO
 
    Hotel Portes Beach 5*   Demipensiune   Potidea   de la  231 EURO
 
    Hotel Istion Club 5*   All inclusive   Potidea   de la  297 EURO
 
    Hotel Anna Maria Paradise 3*+   Demipensiune   Pefkohori   de la  207 EURO
 
    Hotel Philoxenia Bungalows 3*   Demipensiune   Psakoudia   de la  138 EURO
 
    Studio Afroditi   Fara masa   Sarti   de la  59 EURO
 
    Hotel Alkyonis 2*   Mic dejun   Nea Kallikratia   de la  144 EURO
 
    Hotel Blue Bay 4*   Mic dejun   Afitos   de la  283 EURO
 
    Hotel Chrousso Village 3*   All inclusive   Paliouri   de la  349 EURO
 
    Hotel Daphne Holiday Club 3*   Mic dejun   Hanioti   de la  149 EURO
 
    Hotel Mendi 4*   All inclusive   Kalandra   de la  406 EURO
 
            Hotel Naias 3*   Mic dejun   Hanioti   de la  165 EURO
 
    Hotel Oceania Club 5*   All inclusive   Nea Moudania   de la  736 EURO
 
    Hotel Palladium 3*   DP / AI   Kriopigi   de la  388 EURO
 
    Hotel Pomegranate 5*   Demipensiune   Potidea   de la  630 EURO
 
    Hotel Renaissance 4*   Mic dejun   Hanioti   de la  274 EURO
 
    Hotel Sousouras 3*   Demipensiune   Hanioti   de la  210 EURO
 
    Hotel Anthemus Sea Beach 5*   Demipensiune   Elia Beach   de la  450 EURO
 
    Hotel Antigoni Beach 4*   Mic dejun   Agios Nikolaos   de la  352 EURO
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https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/381-pefkohori-alia-palace.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/2017-athena-pallas-village.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/2018-anastasia-resort-and-spa.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/399-nikiti-lily-ann-beach.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/2019-hotel-porfi-beach.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/379-potidea-portes-beach.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/385-potidea-hotel-istion-club.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/2648-anna-maria-paradise-pefkohori-kassandra-halkidiki-grecia-autocar.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/378-psakoudia-philoxenia-bungalows.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/340-sarti-studio-afroditi.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/2853-hotel-alkyonis-nea-kallikratia.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/2854-hotel-blue-bay-afitos.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/2856-hotel-chrousso-village-kassandra-paliouri.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/2857-hotel-daphne-holiday-club-hanioti-kassandra.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/2862-hotel-mendi-kalandra-kassandra.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/2863-hotel-naias-hanioti-kassandra.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/2864-hotel-oceania-club-kassandra-nea-moudania.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/2865-hotel-palladium-kassandra-kriopigi.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/2866-hotel-pomegranate-kassandra-potidea.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/2867-hotel-renaissance-kassandra-hanioti.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/2868-hotel-sousouras-kassandra-hanioti.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/2870-hotel-anthemus-sea-beach-and-spa-sitonia-elia-beach.html
https://mundistours.ro/destinatii-turistice/grecia/peninsula-halkidiki/2871-hotel-antigoni-beach-agios-nikolaos-sithonia.html
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