legyen része annak.”
Makrygialos neve hosszú partot jelent,
melynek jellegzetes öbölvonulatait – a
legtöbb fényképen is szereplő – sárgás
homokkősziklák választják el. Az ide utazókat tiszta levegő, festőien szép zöld
természet, lassan mélyülő tengerpart
csábítja, mely mentes az üdülőhelyek
megszokott zsúfoltságától. Hosszú,
finom homokos szabad strandjainak
sokasága napernyőkkel, nyugágyakkal, zuhanyzóval,
öltözőfülkével, rendelkezik.
Partjain teljesen ellazulva élvezhet egy másik dimenziót, ahonnan megújulva tér haza. A homokos tengerpart
mellett előfordul sziklás öböl és kavicsos vízpart is.

Utazási tippek Nászutasoknak
MAKRYGIALOS
Vannak az életnek különösen kellemes pillanatai, mint a
mézeshetek. Képzeljük el, hogy egy teraszon meghitten
reggelizünk, s a távolban az Olymposz csúcsa magasodik. Miután elköltöttük a reggelit, kapjuk magunkat
és leszaladunk a tengerhez, amely kora délelőtt ezüstös
színben pompázik.
Makrygialos sajátos hangulatával, a máshoz nem hasonlító igazi görög életérzéssel kápráztatja el az idelátogatókat, mely kitűnő hatással van a Vendégekre. Akik
már jártak e ritka hangulatot tükröző helyen, nagyon jól
ismerik, hisz átélték és visszavágynak.
Makrygialoson van valami különleges, ezért is szeretnek visszajönni a Nyaralók és hozzák magukkal barátaikat, családtagjaikat és ismerőseiket. Ha megváltozna,
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elvesztené identitását.
A lágyan hullámzó tenger és a szikrázó vagy épp csak
finoman simogató napsugár ezer színben pompázó
játéka, a varázslatos természeti és kulturális szépségek, és a kulináris élvezetek…igen, ez Makrygialos, a
népszerű görög Olymposz Riviéra vonzó egyik gyöngyszeme! Észak-Görögországban Thesszalonikitõl kb. 40
km-re délre az Égei-tenger tengerpartján található.
Makrygialos kuriózum az utazás képzeletbeli színpadán,
a meglepetések és ellentétek országában található igazi kis “földi paradicsom”, ahol még átélhetik az igazi
görög atmoszférát, mivel egész évben maguk a görög
emberek népesítik be. A helyiek filozófiája szerint: “A
múltad ne akadályozzon meg, amivé válni akarsz, de

Sikerült megőriznie igazi, tipikus hamisítatlan halászfalu jellegét. Az apró színes csónakok békésen ringatóznak a part mentén. A kenyeres, a zöldséges pár
nap után ismerősként üdvözöl, s már készíti elő a jéghideg frappét. Szoros barátságok szövődhetnek az itt
lakókkal, akik nyíltszívű, könnyen barátkozó, önzetlen
emberek. Kedvességükkel, vendégszeretetükkel visszavonzzák azokat, akik már egyszer nyaraltak e természet
közeli helyen. Számtalan példaértékű tulajdonság és az
életörömöt fokozó pozitív kisugárzás jellemzi és teszi
teljessé e tüneményes hely lakóit.
Érdekes színfolt a pénteki heti piac, mely nagyon kedvelt a turisták körében.
A tenger parti úton végigsétálva idilli, gyönyörű színvilágban pompázó környezetben meglátogatható a
dicső Pydna, melynek romjai őrzik a múltat. Bizánci
emlékként néhány feltárt falmaradvány áll a szirten. A
valamikori nagytiszteletű város egyedüli kikötője volt
Makedóniának egészen Thesszaloniki megalakulásáig.
Kiemelkedő jelentőséget foglalt el, ez a terület volt a
színhelye az utolsó római és makedón összeütközésnek, melynek során Görögország véglegesen behódolt
a rómaiaknak i.e.168-ban.
Minden nap más és más tengeri öböl várja a nyaralókat.
Az éjszakai szórakozóhelyek is mind a tengerparti pro-

menádon találhatóak. Esténként buzuki hangja mellett
élvezhetik a makrygialosi éjszaka illatait, ízeit.
A panorámás tengerparti tavernák és vendéglők illataikkal és egészséget elősegítő ízletes görög ételekkel, friss
halakkal és tengeri gyümölcsökkel csalogatnak. A kulturális élményekkel dúsított fakultatív kirándulások és
szórakozás mellett érdekes szabadidős programokon
és szépészeti, regeneráló és vitalizáló tengeri wellness
fövenyfürdőn lehet részt venni. Dalestek, vetélkedők is
várják a nyaralókat, hogy örökre szóló egészen más
emlékekkel gazdagodva térjenek haza Makrygialosról.
Jó tudni!
Makrygialos közelében igazi turisztikai érdekességre
bukkanunk, egy természetes tengeri sólepárlóra. Szinte
érintetlen közegben erősödik az immunrendszer, lazulnak az izmok, az idegrendszer megnyugszik.
Az előnyös hatású itteni tengeri iszap pozitívan befolyásolja a sejtműködést. Az elengedő lebegés után a test, a
szellem és a lélek egyensúlya harmonizálni tud a megújító energiákkal. Különösen ajánlott vitalitásra, ízületi
elváltozások kezelésére, regenerálásra. Jó hatással van
a légzőszervi, mozgásszervi bántalmakra és ezeket a
hatásokat tovább lehet fokozni a különböző friss olívaolajos kezelésekkel. A tengeri sókristály pozitívan hat a
szervezetre, serkenti a vér- és nyirokkeringést, a zsírégetésben hatékony segítséget nyújtanak, stressz oldó
hatásúak és pihentetnek. Megújítja, bársonyossá teszi a
bőrt és elősegíti a feszes bőr kialakulását.
A környezet kiváló hatással van a szervezetre. Jószerivel
egy természetes környezetben zajló relaxáción esik át a
látogató. Újfajta testérzés élményével gazdagodhat.
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