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MAKRYGIALOS - egy másik dimenzió - a testet és lelket frissítő utazás színhelye 
 

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 Thesszalonikitől kb. 40 km-re délre az   Égei-

tenger tengerpartján található.  
 

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, elvesztené identitását. 
 

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.  
 

 
 

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.  
 

Minden nap más és más tengeri öböl várja a nyaralókat. Az éjszakai szórakozóhelyek is mind a tengerparti promenádon 

találhatóak.  
 

A panorámás tengerparti tavernák és vendéglők illataikkal és egészséget elősegítő ízletes görög ételekkel, friss tengeri 

kagylóval, halakkal és tengeri gyümölcsökkel csalogatnak. A kulináris élvezetek mellett élményekkel dúsított fakultatív 

kirándulások, szórakoztató szabadidős programok és szépészeti, regeneráló és vitalizáló tengeri wellness fövenyfürdőzés 

várja. 
 

Makrygialos közelében igazi turisztikai érdekességre bukkanunk, egy természetes tengeri sólepárlóra. Szinte érintetlen 

közegben erősödik az immunrendszer, lazulnak az izmok, az idegrendszer megnyugszik.  
 

Összegzésképpen: Makrygialos legendás hírnevére büszke: „ahol olyan jó élni és nyaralni!”.  
 

Ha megismered, megszereted!  
https://www.facebook.com/Makrygialos/ 
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