Görögország - Makrygialos
A varázslatos természet isteni külsővel, emelkedett lélekkel, éles elmével ajándékozta meg Görögország lakóit. Ma
már az utazók többre vágynak a kéklő tengernél, a szikrázó napsütésnél. S persze az, aki Makrygialoson tölti a
szabadságát, rálel arra a bizonyos plusz élményre. Ami a legfontosabb: mindezt úgy, hogy minden porcikánkban
érezzük a görög föld csodáit: a természeti szépségeket, a görögök messze földről híres önzetlen vendégszeretetét.

Miért pont Makrygialos?
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mert kellemes, mozgalmas hely, ugyanakkor nem zsúfolt
mert változatos és érdekes a természeti környezet

mert évezredes történelmi emlékeket látogathatunk meg
mert változatos programlehetőségeket kínál

mert még élnek a kis halászfalu érdekes helyi hagyományai
mert a faluközösség barátságos, tartós kapcsolatokat lehet kiépíteni
mert számos sportolási lehetőséget kínál

mert homokos strandjai tiszták, hosszúak és mentes a tömegtől

mert itt található Görögország legnagyobb kagyló-neveldéje

mert fantasztikusan ízletes és friss rántott kagylót készítenek, amit hasábburgonyával, tatzikivel tálalnak, amihez

egy pohár gyantás fehérbor dukál. És ezt mindenkinek ki kell próbálnia!

Fiatalító Thalasso-kényeztető FÖVENYFÜRDŐ, melyre Vendégeink jogosultak!

Makrygialos közelében található egy különleges látványt nyújtó tengeri sólepárló. Az ott tartózkodók szinte érintetlen
közegben ismerhetik meg, miként távolítja el a sós peeling az elhalt bőrsejteket, s fiatalítja, regenerálja a bőrt.
Jó hatással van a légzőszervi, mozgásszervi bántalmakra, és ezeket a hatásokat tovább lehet fokozni a különböző

friss olívaolajos kezelésekkel, mert a vidék klímája kitűnő az olívatermesztéshez.
A naturális terápiához hozzátartozik az algafürdő, a tengervízben végzett mozgásterápia-masszázs. Ezen helyen a
testkezelések legfontosabb jellemzői, hogy serkentik a vér- és nyirokkeringést, méregtelenítenek,

a zsírégetésben és a feszes bőr kialakításában hatékony segítséget nyújtanak, stresszoldó hatásúak és pihentetnek.
Vitalizálja a bőrt és a körmöket, emellett csökkentik a cellulitiszt. A friss ottani levegő felfrissülést nyújt, különösen jó

hatással van a sókristályos víz és a napfény, mely ellazít és megnyugtat. Jószerével egy természetes környezetben zajló
relaxációs folyamaton esik át a látogató.

Újfajta, különleges testérzéssel gazdagodhat.
Látványosan és hatásos módon bizonyítja e tündéri föld azt, hogy mindez az életöröm egyik legfontosabb forrása.

Nyaraljon Makrygialoson!
BIZTONSÁGOS UTAZÁS - MINŐSÉGI KIKAPCSOLÓDÁS!
www.andromeda.hu
All Rights Reserves – Minden jog fenntartva!
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