
Топ-5 видів відпочинку в Греції

Правильний відпочинок не тільки відновлює сили, але і омолоджує. Як провести час з
максимальною користю і різноманітністю, а головне – де? Записуйте адресу: Греція,
півострів Халкідікі. 

Пляжний
Кожна працююча людина потребує ледачого відпочинку так само, як ы повітря, їжі і
води. Варто їй опинитися на семикілометровому пляжі з білосніжним карибським піском, і
його охоплює незвичний спокій і безтурботність. Тепле Егейське море остаточно
вивітрює з голови неспокійні думки. Хостеси пропонують холодні рушники, крижану воду,
свіжу пресу, але як би не хотілося провести в шезлонгу вічність, важливо згадати про
почуття міри і залишити пляж до полудня. Сієста в прохолодних номерах відкриє друге
дихання. Тепер хоч до самої вечері можна купатися і засмагати, періодично освіжаючись
фрешем і крижаною кавою-фраппе.
Бонус. Пляжний масаж і уроки йоги. І те, й інше дозволяє досягти внутрішнього спокою.
Коли ви знаходите душевну рівновагу, швидше йде процес відновлення.

Висока кухня є і для малюків, а чудеса кулінарії пристосовані до їх смаку. Батьки можуть
взяти участь у складанні дитячого меню, обговорюючи продукти і спосіб приготування.

Активний
Не кожен курорт похвалиться таким розмаїттям розваг для екстремалів, романтиків і
тих, хто просто не мислить свого існування без руху. Парасейлінг, серфінг, яхтинг – лише
мала частина занять, які пропонуються в двох центрах водних видів спорту і підводного
плавання. Так зостануться з вами сили випробувати хоча б десяту частину. Вони вам ще
знадобляться для занять у грандіозному спортивному комплексі з шістьма тенісними
кортами, майданчиками для футболу, баскетболу та тренажерами. Греки з часів Гомера
знають: будь-яка фізичне навантаження прискорює вироблення гормону щастя. І навіть
прогулянки по території курорту, більшу частину якого займає сосновий бір, оливкові гаї і
пташиний заповідник.

Бонус. Кращий спосіб виплеснути агресивну енергію – тай-бо. Втім, на пейнтболі ви теж
по-справжньому відведете душу.

Гастрономічний
Навряд чи ви відчуєте нестачу в долмадесах, мусаках і сувлаках. Однак грецька
гастрономія ними не обмежується. Як щодо шоколадних крокетів з манго в знаменитому
ресторані NTomata? Або сучасних фантазій на тему морепродуктів в Artemis? У Sea You
від відомого бренду NOBU пригощають японськими спеціалітетами. Серед 30 ресторанів
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і барів курорту напевне знайдеться той, який припаде вам до душі. Але якщо раптом
сталося диво, і ваше серце не зачипив жоден з них, вам потрібно в Water, яким керує
тричі мішленовець Ерік Фрешон, улюблений шеф-кухар французького президента.

Бонус. Тим, хто і на відпочинку стурбований підрахунком калорій, нутриционісти складуть
смачне і легке меню. У кулінарній столиці Халкидіків навіть дієтичні страви божественно
смачні.

Косметичний
На чотири готелі припадає три spa-центри з досить багатою інфраструктурою. Якщо вам
не дають спокою лаври прекрасної Афродіти, гріх не побувати у кожному. Які ж
процедури варті уваги? Родзинка My Spa – фітокосметика. З целюлітом тут борються за
допомогою червоного перцю, а зі зморшками – екстракту оливок. The Spa Suite робить
ставку на ароматерапію, яка супроводжує як масаж гарячими каменями, так і
кріопроцедури. Кращі екзотичні ритуали на кшталт тайського масажу та шіродари
практикують в The Club Spa.

Бонус. Ритуали від елітного французького бренду Anne Semonin – знахідка для тих, хто
хоче омолодитися, не вдаючись до пластичної хірургії. Власниця бренду Алін Маркадет
частенько сама заходить у spa і тестує процедури.

А що ж робитимуть діти, поки дорослі зайняті собою? У міні-клубах під керівництвом
Британської компанії Worldwide Kids влаштовувати пікніки, міні-олімпійські ігри, змагання
з волейболу, екскурсії та майстер-класи. Проводити час на дитячих майданчиках та в
кімнаті з електронними іграми.

Щорічно курорт отримує Блакитний прапор ЄС за чистоту пляжів і моря

Розважальний
Вам пощастить, якщо ви будете відпочивати на курорті в липні і серпні, коли проходить
знаменитий музичний фестиваль. Меломани зі всього світу з’їжджаються на концерти
латиноамериканської, грецької, класичної, фольклорної, рок-музики. Внесіть захід у
відпускний календар, ну а поки насолоджуйтеся модними шоу-програмами і мюзиклами в
Garden Theatre. Магія звуків наганяє тугу? Виступ оперних дів не вражає? Вивчіть
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дислокацію модних барів і кочуйте з одного закладу до іншого хоч до самого світанку. У
меню Sea You кращі на півострові коктейлі, в числі завсідників вершки грецького
суспільства. За вишуканою атмосферою і відмінними фруктовими смузі вирушайте в бар
Mojito, а за карколомними напоями в Dunes.

Бонус. Піщаний пляж Bousoulas з настанням сутінок перетворюється на дискотеку.
Танцюйте до ранку і дивуйтеся, звідки тільки сили беруться.
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