
Chalkidiki  
– novinka letnej sezóny
Miesto, kde sa to všetko začalo – tak by sa 
dali označiť grécke Chalkidiki. Začiatkom de-
väťdesiatych rokov boli jednou z prvých ob-
lastí, kam začali Slováci cez cestovné kan-
celárie masovo cestovať k  moru. Autobus-
mi, väčšinou do apartmánov s vlastnou stra-
vou. Potom ich sláva postupne upadala, 
vystriedali ich iné destinácie aj spôsoby do-
pravy. Teraz, po rokoch slávia renesanciu zá-
ujmu a znovu sa dostávajú aj do dovolenko-
vých katalógov. Akurát v  inej podobe – ako 
miesto, kde sa stavajú najluxusnejšie hotely 
v Grécku a začína ich vyhľadávať medziná-
rodná smotánka. 

A čo možno nA ChAlkidiki zAžiť? 
Nachádzajú sa na troch polostrovoch a kaž-
dý z  nich poskytuje veľa možností na po-
znávanie. Obľúbenými ich robí blízkosť hôr 
a mora, zelene a morského blankytu, neko-
nečná rozmanitosť pláží so „šiki-miki“ plážo-
vými barmi, ale aj dobre vybudovaná a udr-
žiavaná sieť turistických chodníkov. V  blíz-
kosti pláží a hôr sú aj pamätihodnosti sveto-
vého významu, či už macedónske kráľovské 
mestá, kláštor Metéora, mníšska republika 
Athos alebo Thessaloniki s  nádychom By-
zancie a Osmanskej ríše, kde máte byzant-
ské kostoly obklopené modernými stavbami. 

Znalci hovoria, že keď prídete na Chalkidi-
ki, o rozmanitú dovolenku máte postarané – 
rozhodne to nemusí byť len „sun and sea“, 
akokoľvek sú all inclusive služby v hoteloch 
lákavé. Chalkidiki sú medzi zahraničnými tu-

ristami čoraz populárnejšie a nie je sa čo ču-
dovať. Nikde inde na gréckej pevnine nenáj-
dete takú rozmanitosť a hustotu pieskových 
pláží a možností kúpania. Tu si vyberie nao-
zaj každý – kto hľadá samotu, nájde ju v pô-
vabných zálivoch, kto, naopak, rušný život 
a bohatý výber vodných športov, tiež tu má 
na výber veľa možností. Okrem toho, Chal-
kidiki sú jednou z najzelenších a najlesnatej-
ších oblastí v Grécku.

Pri pohľade na mapu a s trochou predstavi-
vosti vyzerajú ako končatina s  troma prsta-
mi. To sú ich polostrovy Kassándra, Sitho-
nía a Áthos, z  ktorých je každý dlhý asi 50 
km. Kassándra je najpríjemnejší z nich a je tu 
najviac pláží aj najviac stredísk. Tie sú obklo-
pené zelenými pahorkami s  ihličnatými les-
mi a  olivovými hájmi. Prostredný polostrov 
Sithonía, je, čo sa prírody týka, „divokejší“, sú 
tu osamelé zálivy a z niektorých miest je jedi-
nečný pohľad na tretí polostrov Áthos s rov-
nomenným 2 033 metrov vysokým vrcholom. 
Gréci ho nazývajú Svätý vrch a Áthos je ur-
čite výnimočný. Už tisíc rokov sa tu totiž na-
chádza mníšska republika, ktorá si vnútor-
né záležitosti rieši úplne nezávisle od gréckej 
vlády. Doteraz sa tu zachovalo desať klášto-
rov, v ktorých žije 2 300 mníchov. Kto sa sem 
chce ísť pozrieť, potrebuje špeciálne vízum, 
ktoré sa vybavuje dlho vopred a dostávajú ho 
len muži.

Tipy sprievodCu Ck sATur
do ktorého hotela? Nájdete tu hneď nie-

koľko krásnych hotelov – väčšinou z ten naj-
vyššej kategórie a s „ultra“ all inclusive. Je-
den z nich Ikos Oceania získal napríklad oce-
nenie od užívateľov portálu Tripadvisor ako 
hotel s najlepším all Inclusive v Európe, ďal-
ší, Sithonia hotel je zase vhodný pre rodiny 
s deťmi, keďže je v ňom rodinný klub a dvaja 
slovenskí animátori. 
okolo Áthosu. Na Áthos sa síce dá dostať 
ťažko, možno ho ale aspoň oboplávať. Plav-
ba sa začína z rybárskej dedinky Ormos Pa-
nagias, kde sa možno pokochať výhľadom 
na 2 000 metrov vysoké kužeľové vrchy. Ďa-
lej sa plaví smerom na sever popri východ-
nom pobreží polostrova, kde si možno odfo-
tiť unikátnu mníšsku republiku s byzantský-
mi kláštormi. 
Trh v moundanii a návšteva jaskyne pet-
ralona. Zaujímavým zážitkom je aj návšteva 
miestneho trhu, kde si možno nakúpiť zeleni-
nu či typický grécky alkoholický nápoj ouzo, 
tiež med, grapefruity, figy, broskyne, zelené 
chilli papričky, ale tiež textílie z miestnej vl-
ny a bavlny. Potom sa dá ísť do Petralony s 
jaskyňou preslávenou skamenelinami lebiek 
a kostí starých 700 000 rokov. 
vysoko v nebesiach. „Must“ na Chalkidiki 
je návšteva Meteory, komplexu gréckych or-
todoxných kláštorov, ktoré sú súčasťou de-
dičstva UNESCO. Meteora znamená v pre-
klade vysoko v nebesiach, tak ako kláštory, 
ktoré boli postavené na vysokých skalách. 
Z 24 postavených kláštorov sa zachovalo 6. 
Kláštory sú stále obývané a každý z nich má 
menej ako 10 obyvateľov.

Viac info na: www.satur.sk/trend

GRÉCKO CHALKIDIKI  
SITHONIA HOTEL *****
8 dní, premium all inclusive 
2 deti do 12 rokov zdarma 
Slovenskí animátori 
Detský paušál od 1 €
Cena od: 480 €

GRÉCKO CHALKIDIKI  
MELITON HOTEL *****+
8 dní, ultra all inclusive 
2 deti do 12 rokov zdarma 
Slovenský animátor
Detský paušál od 1 €
Cena od: 546 €

GRÉCKO CHALKIDIKI  
IKOS OCEANIA ******
8 dní, ultra all inclusive 
1 dieťa do 12 rokov zdarma 
Detský paušál od 99 €
Cena od: 861 €


