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 In de lente veranderen bloemen het land-

schap in een zee van kleuren.
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Welkom op Chalkidiki

De in alle blauwtinten schitterende 
Egeïsche Zee, dromerige zwem-
baaien, lange zandstranden, steil 
oprijzende kliffen en daarnaast het 
vaak tot aan de zee groeiende groen 
van de dennen- en pijnbomen zor-
gen op Chalkidiki voor een uniek 
kleurenspel. De Grieken spreken 
graag van een ‘gezegende regio’ als 
ze vertellen over de belangrijkste va-
kantiebestemming van het Griekse 
vasteland. God zou bij het scheppen 
van Chalkidiki extra goed zijn best 
hebben gedaan. En het paradijs lijkt 
niet alleen bereikbaar te zijn voor de 
monniken en pelgrims in de unieke 
monnikenrepubliek Áthos. Veel 

Grieken en bezoekers zien Chal-
kidiki met zijn prachtige stranden 
en heerlijk natuurlandschap als een 
aardse hof van Eden. 

Aantrekkelijk contrastrijk 
programma
Hemelse vergelijkingen over het 
unieke landschapsbeeld zijn ook 
vaak te horen. Het binnenland en 
de drie ongeveer 50 kilometer lange 
schiereilanden die diep de Egeïsche 
Zee insteken, lijken op de drietand 
van de god van de zee, Poseidon, of 
een hand met drie vingers. In Grie-
kenland worden de schiereilanden 
Kassándra, Sithonía en Áthos ‘pódi’ 

Welkom op Chalkidiki 
Dromerige baaien en lange stranden tussen de tur-

kooiskleurige zee en de bergen zijn de belangrijkste 

attracties van Chalkidiki.
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Welkom op Chalkidiki 5

(benen) genoemd. In het dagelijks 
leven gebruikt men de officiële na-
men van de schiereilanden nauwe-
lijks. Ze worden genummerd van 
west naar oost, dus eerste (próto), 
tweede (déftero) en derde (tríto) 
been. De schiereilanden, het bin-
nenland en de wereldstad Thessa-
loniki zijn zo verschillend dat ze een 
vakantie bieden voor iedere smaak 
en op een bijzondere manier de 
mediterrane eiland- en vasteland-
sfeer verbinden. Het licht glooiende 
heuvellandschap met dennen- en 
pijnboombossen en een wandelnet-
werk is fascinerend, net als de altijd 
in het zicht zijnde kust met oneindig 
veel verschillende stranden. Trendy 
beachbars, hippe clubs en moderne 
hotels overtuigen evenzeer als het 
dorpse leven rondom het 1165 me-
ter hoge Cholomóndas-gebergte, 
oorspronkelijke tavernes en getui-
gen uit de oudheid en de middel-
eeuwen. Daar komt dan nog Thessa-
loniki bij, de stad die uitnodigt met 
interessante bezienswaardigheden 
en moderne Griekse lifestyle.

Heel jonge plaatsen 
Naast eeuwenoud erfgoed toont 
Chalkidiki ook nieuwe dingen. Zo 
zijn veel dorpen pas ontstaan na 
1922, toen de Grieken faalden in 
hun poging om delen van het Klein-
Aziatische Turkije te veroveren. In 
een vredesverdrag werd een bevol-
kingsruil afgesproken. Bijna alle 
Turken die in Griekenland woonden 
moesten terug naar Turkije. Heel 
veel Grieken die in Turkije woon-
den, werden gedwongen om zich in 
Griekenland te vestigen. De plaat-

sen die in die tijd zijn ontstaan, zijn 
meestal herkenbaar aan tweedelige 
namen die bestaan uit het woord 
Néa of Néos (Grieks voor nieuw) en 
de naam van de thuisstad in Klein-
Azië, bijvoorbeeld Néos Marmarás 
in Sithonia.

Regio’s vol charme
Kassándra is met een aantrekkelijk 
nachtleven en een omvangrijk sport-
aanbod zonder twijfel een vakan-
tiecentrum, maar ook het mooiste 
schiereiland met de meeste stranden. 
Het heeft de meeste accommodaties 
en vanwege de nabijheid van Thessa-
loniki ook veel vakantiehuizen. Het 
binnenland is ideaal voor fietsers. 
Wilder dan Kassándra is de middel-
ste vinger, de bestemming van veel 
kampeerders. Sithonía biedt met 
zijn bergen, lange zandstranden in 
het westen en kleine zand- en kie-
zelbaaien tussen de steile kust in het 
oosten prachtige natuurervaringen. 
Blikvanger in het oosten is het derde 
schiereiland met de 2033 meter hoge 
berg Áthos, die ‘Ágio Óros’ (heilige 
berg) wordt genoemd.
Het schiereiland heeft al meer dan 
1000 jaar een autonome monniken-
republiek waar tot de dag van van-
daag alleen mannen mogen komen. 
Alle anderen moeten Áthos tijdens 
een boottocht vanuit de verte aan-
schouwen. Bij de aanzet van de 
vinger, het wereldse deel van Áthos, 
evenals op het voor de kust gelegen 
eiland Ammoulianí zijn er prach-
tige zandstranden. Om te zwemmen 
lokken echter ook de kusten van het 
binnenland van Chalkidiki. Dit is 
een landelijke omgeving met in ho-
gere gebieden gemengde bossen en 
schilderachtige bergdorpjes en op-
gravingen die een bezoek waard zijn.

 Sithonía wordt gevormd door een 

betoverend kustlandschap ( blz. 48).
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Chalkidiki 360° Kallithéa6

360° Kallithéa

TopTen
1 Tempel van Ammon Zeus

Het belangrijkste historisch 
erfgoed op Kassándra ligt aan zee, 
lijkt op een parkje en werd pas in 
het begin van de 21ste eeuw volle-
dig uitgegraven ( blz. 38). 

BEZIENSWA ARDIGHEDEN
1 Basilika Solína

In de kleine opgraving trekt 
tussen de restanten van een kerk 
een mozaïekvloer met diervoorstel-
lingen alle aandacht ( blz. 38).

Voordat u hotel Áthos Palace bereikt, 
loopt vanaf de Kassándra-rotonde 
een 700 meter lange veldweg naar het 
strand (borden volgen).

ETEN EN DRINKEN
2 Días

In de taverne, die heerlijk bui-
ten de drukte gelegen is, midden in 
het groen, wordt de beste Griekse 
keuken geserveerd ( blz. 40).
Aan de zuidelijke rand van de stad 
boven de kust
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Chalkidiki 360° Kallithéa 7

Kallithéa

3 Kouzína at Spitáki
Op de bovenverdieping van de 

Spitáki-bar hecht men niet alleen 
waarde aan stijl maar ook aan crea-
tieve recepten ( blz. 40).
Tussen de hoofdstraat en hotel Am-
mon Zeus

4 The Pizzabar
Op het prachtige uitkijkterras 

boven de zee worden heel goede 
pizza’s, verse salades en lekkere 
desserts geserveerd ( blz. 40).
Platía Agíou Nikoláou

’S AVONDS
5 Ahoy

Populaire discotheek waar tij-
dens de zomer de nachten einde-
loos duren ( blz. 40).
1 kilometer ten zuiden van Kallithéa

6 Spitáki
Een vast uitgaansadres van de 

Grieken is de trendy café-bar Spitáki 
met meerdere terrassen aan de 
steile oever ( blz. 40).
Tussen de hoofdstraat en hotel Am-
mon Zeus
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Chalkidiki 360° Áfitos8

360°
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TopTen
2 Áfitos

Ondanks de vele bezoekers 
overtuigt de fraai aan een klif gele-
gen plaats nog altijd met traditio-
nele charme ( blz. 40). 

BEZIENSWA ARDIGHEDEN
1 Ágios Dimítrios

De kerk met zijn markante 
klokkentoren werd gebouwd op de 
fundamenten van een vroegchriste-
lijke basiliek ( blz. 41).
Op het Platía

2 Volkenkundig Museum
In een huis uit de 19de eeuw 

wordt het leven in de 19de en 20ste 
eeuw gedocumenteerd ( blz. 41).
Op het Platía

ETEN EN DRINKEN
3 Sousouráda

In het restaurant van een voor-
malige televisiekok komen ook 
veeleisende fijnproevers aan hun 
trekken ( blz. 41).
In de straat ten zuiden van de kerk 
Ágios Dimítrios richting strand
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Chalkidiki 360° Áfitos 9

4 Spáros Meze Bar
In de schaduw van de steile 

kust en direct aan het strand sma-
ken verse vis en zeevruchten extra 
lekker ( blz. 41).
Aan het strand

WINKELEN
5 KM

Op zoek naar sieraden en an-
tiek is het de moeite waard om 
rond te snuffelen in het grote aan-
bod van KM ( Tip, blz. 42).
Op het Platía

’S AVONDS
6 EAT7

Bij de lekkere dranken uit het 
hele land serveert deze wijnbar 
creatieve lekkernijen ( blz. 42).
In de straat die vanaf de kerk Ágios 
Dimítrios naar het zuiden loopt

7 Mageía
In de grote openluchtbar kunt 

u genieten van cocktails en het 
prachtige uitzicht op zee ( blz. 42).
Aan de noordelijke rand van de pro-
menade op het klif
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