
cestovanie

Kedysi, keď sa ešte na dovolenky chodilo autom a bývalo v apartmánoch, 
Chalkidiki frčali. Potom prišiel útlm a teraz sa znova derú do popredia. 

Nádherné, neokukané, vznešené, s plážami a luxusnými hotelmi, ktoré im 
môže závidieť ktorýkoľvek grécky ostrov.

Text Timea Keresztényiová

medové motúzy
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Pristávame! Chalkidiki 
v plnej kráse
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P omenovanie Poseidónov trojzubec musel tento polostrov dostať úplne logicky; jed-
nak tie tri výbežky (prsty) smerujúce do mora nepustia a jednak v Grécku je všet-
ko nasiaknuté starou dobrou mytológiou. Tie tri výbežky sú Kassandra, Sithonia a 

Athos. Prvé dva sú štandardným turistickým rajom, kde sa dá vychutnávať labužnícke Grécko 
vo všetkých jeho podobách, a s Athosom je to trochu také mystické, nachádza sa tu mníšsky 
štát Agion Oros, prístupný len pre dospelých mužov (aj to na základe osobitného povolenia). 
Evy & deti majú smolu. Funguje tu približne 20 impozantných kláštorov s nádherným výhľa-
dom, no množstvo mníchov býva aj roztrúsene po Athose, v samote a izolácii. Nie je to však 
typická ezoterická destinácia, kde sa dá trendovo putovať, nachádzať zmysel života a pustov-
níčiť. Povolenie sa vydáva len na štyri dni, takže akurát na taký šup-šup okruh. Stojí to za to, 
vravia tí, ktorí videli.
To by sme teda mali a venujme sa našim hedonistickým potrebám s vôňou opaľovacieho 
krému, tzatzík a ouza. A frappé a vína a medu.

Parádne kúpanie
Chalkidiki po päťročnej pauze stúpajú hore a vzniklo tu niekoľko rezortov, kde si môžete toto 
leto zaslúžene vylihovať a užívať... Prečo? Pre toto: Tunajšie pláže sú neuveriteľné, biele, dlhéééé 
a širokééé ako z fotošopu, more tyrkysové a priezračné. Aj preto, lebo sú každý rok ocenené 
modrou vlajkou a sú prerušované 25 nedotknutými zátokami, takže tu budete mať ten panenský 
fíling a veľkú mieru súkromia. Skutočne, Chalkidiki a tie kilometre čistučkých pláží s púdrovým 
pieskom vyzerajú ako nejaká exotická destinácia, pritom sú tu, za rohom. A ešte preto, lebo sa 
tu dobre cítia aj páry, aj rodiny s deťmi, aj párty zveriny, každý bude spokojný, plus prirátajme 
nádherný kraj, borovice, tradičné taverny a tú atmosféru, ktorú na Grécku milujeme. Prostredný 
polostrov, Sithonia, je na špičke týchto superlatívov, jej pláže patria medzi najlepšie nielen v 
Grécku, ale aj na svete. Práve Sithoniu sme si vyhliadli ako vysnívaný cieľ, pretože tu vznikol naj-
väčší hotelový komplex na severe Grécka. V mestečku Neos Marmaras, situovanom v kopcoch, 
kde ľudia dovtedy len tak chytali rybky, pestovali olivy a dorábali si vínko, bol postavený Porto 
Carras Grand Resort, velikán s rozlohou 1 763 hektárov. Pozostáva z dvoch hotelov, Sithonia 
a Meliton, oba ocenené Green Key Eco Label za svoju zelenú politiku, pričom u nás ich má 
exkluzívne v ponuke iba Satur. Sithonia má dokonca všetky potraviny dopestované v areáli, v 
biokvalite a vlastnú vinicu s medzinárodne ocenenými vínami. To bude ultra all inclusive:-)! Ale 
nielen jesť a hlivieť sa tu dá, Chalkidiki sú super vo svojej rozmanitosti, hornatý terén je ideálny 
na pešie či cyklistické túry, všade funguje veľká ponuka vodných športov, ďalej je tu kopec rím-
skych, byzantských a cirkevných pamiatok, nehovoriac o tom, že sa tu stále niečo deje: tu jarmok, 
tu nejaká slávnosť, tam festival, Chalkidiki prosto žijú. 

Hotel Meliton je súčasťou 
ekologického Porto 
Carras Grand Resort
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AKO Z CUKRU
Pláže Kakoudia, Kavourotrypes a desiatky ďalších sú ódou na 
plážovú dovolenku, nôžkami sa budete zabárať do hebkého 
piesku, pred vami len šíra nekonečná tyrkysová s trblietkami a 
aha, kde-tu úžasné pieskovcové útvary priamo v mori. 

VŠETKY TRI P
Prekrásny, prekrásny, prekrásny. Ak by ste tento rok rozbili 
prasiatko, hoďte očkom ešte po hoteli Blue Lagoon Princess. 
Novopostavený hotel medzi Sithoniou a Kassandrou leží 75 km 
od Thessaloník a je to PRESNE také miesto, kde si predstavujeme, 
že ležíme so svojím frajerom a užívame si život.

THESSALONIKI 
Jasné, že si do Thessaloník (alias 
Solúna) urobte výlet, sú druhým 
najväčším mestom Grécka a žije 
tu asi 1,5 milióna obyvateľov. 
Mesto plné kontrastov patrí medzi 
najlepšie párty mestá našej planéty 
a nočný život tu má fakt grády: 
preplnené bary, kluby, diskotéky, 
luxusné podniky, najlepšie grécke 
reštaurácie, divadlá, kiná, nákupy... 
Je to tu všetko. Treba zažiť 
prechádzku po nočnej promenáde 
, vidieť aspoň mestské hradby, 
baziliku sv. Dimitria a Bielu vežu. 
3 000-ročná história je veru 3 
000-ročná história, preto je časť 
mesta a mnoho byzantských 
kostolov pod ochranou UNESCO.

CHODIA SEM HVIEZDY 
Nielen cool & trendy Mykonos, ale aj Chalkidiki začínajú byť zbožňované áčkovými celebritami. Hádam 
najväčšiu koncentráciu hviezdneho prachu zažila Sithonia, keď sa tu na exkluzívnej jachte vylodili John 
Travolta, Robert De Niro, Angelina Jolie, Brad Pitt a ešte sa k nim pridala Monica Bellucci + komplet 
potomstvo zúčastnených:-) Z noblesných hostí to tu má rád Beyoncé a Jay Z, princ Charles, ale aj Paul 
McCartney (konkrétne rezort Sani na Kassandre, fantastický, tiež nájdete exkluzívne na www.satur.sk). 

cestovanie

Blue Lagoon Princess - brilantné postele, jedlo aj pláž

Pláž Kavourotrypes

Aspoň jeden žúr v 
Thessalonikách! Tento je 

z klubu Le freak

A Kakoudia beach. Tiež 
stojí za hriech:-)


