Гръцките туроператори вярват,
че ще спасят летния туристически
сезон с по-ниски цени и със запазено
високо качество на обслужването
и кухнята си

РЕПОРТАЖ

На час и половина път с кола от Арнеа
се разкриват фантастични плажни ивици, а недалеч от градчето е и
родният град на Аристотел
легендарният Стагира. Разположен е на
малък полуостров между два живописни
залива. Върху хълма са очертани ясно
останките на елинистична крепост, а до
самата Олимпияда се намират и руините
на древния град. Пътят към Света гора
минава през курортния град Уранополис,
едно от най-живописните кътчета на
Халкидики. Градът е обърнал лице към Ситония, втория ръкав на полуострова.
Името му в превод означава “Небесен
град”. Местните се гордеят с византийската отбранителна кула, от чиито
прозорци се разкрива гледка, спираща дъха.
Погледът ти скача по покривите на къщите, катери се по отсрещните заоблени хълмове, гмурка се стремглаво в прозрачните егейски води и те кара да си
спомниш защо Дева Мария пожелала за себе си това райско кътче.
Празниците тук нямат край, всяка
седмица през активния сезон регионът организира фестивал. Още с пристигането
си в Уранополис ставаме част от поредния празник - прескачане на огън, ритуал,
който не се отличава от нашия по Сирни Заговезни. Версиите за корените на обреда тук са две. Според първата тържествата са в чест на бог Дионис. Втората гласи, че обичаят е свързан с Йоан
Кръстител. Преди да започне медитацията си в пустинята, пророкът палел огън,
за да прогони всички насекоми, змии и
скорпиони, които пречат на уединението му с бога. Докато прескачат огъня,
младоците пеят: “Феята да се изгори, а
не аз.” Според тукашното поверие феята
е красива жена с криле. Ако я срещнеш и
тя те заговори, ще открадне гласа ти,
разказват старите жители.
Кулинарните туристи и ценителите
на средиземноморската кухня също ще
останат доволни както от качеството
на храната и обслужването, така и от
цените. Янис Критикос, за когото ресторантьорството е семеен бизнес от 33 години, признава, че кризата се е отразила
негативно на бизнеса. Те от своя страна
є отговарят с още по-високо ниво на обслужване и ниски цени. Готвят
по стари рецепти
на майката на Янис
а той самият често влиза в ролята на
главен готвач. Тоя ден за фамилния бизнес е особено щастлив. Току-що са получили удостоверение от Америка, че заведението е в листата на най-добрите ресторанти в света. Оценката е анонимна и точно заради това особено ценна за
собствениците и за персонала.
Тричасов круиз с туристическо ко50

рабче е едно от най-вълнуващите приключения, които градът предлага. Обиколката е по цялата западна част на ръкава, а гледката, която се разкрива от
борда, дава единствения шанс на жените да хвърлят поглед към мъжката монашеска обител. Достъпът до светите
места дори за мъжете не е лесен. За да
посетят манастирите, те трябва да
платят такса от 35 евро за виза от
Министерството на външните работи на Северна Гърция и да чакат от
три до пет месеца. Единствената разрешена за жени територия днес е манастирът Зигу, основан през втората половина на Х век. По това време той е
бил част от Света гора, а днес е на 450
м от границата на автономната монашеска република. Разкопките в него започват през 1980 г., а археолозите могат с часове да разказват за монашеския
живот в някогашната обител и за откритията си.
Хотелите в района на Атон са 76 и
някои от тях са пълни, твърдят представители на бранша. “Отбелязваме
малък спад, броят на туристите спрямо миналата година е по-нисък с около
5%, а приходите със 7%. Но така е не само на Халкидики и цялото Средиземноморие, това важи и за туристическите

дестинации в цял свят. Възможно е
в края на сезона спадът
да се компенсира
Сваляме цените, за да привлечем туристите, но пък задържаме качеството на
услугата. Поевтиняването спрямо миналото лято е с около 13%, включително и
за най-скъпия период август-септември.
Ние, хотелиерите от Северна Гърция,
имаме предимството, че сме много близо
да Източна Европа. Българските туристи не са се отдръпнали, броят им дори
леко е скочил. Предполагаме, че най-чувствително ще намалее потокът от Централна Европа”, твърдят от регионалната организация.
Константинос Торнивукас, собственик на два хотела в Солун и на петзвездния хотел “Игълс палас”, част от веригата Small Luxury Hotels of the World, не
може обаче да се оплаче от кризата.
Луксозният спа хотел, който се намира
на 4 километра от Уранополис, е пълен,
въпреки че цените му тръгват от 200
евро. А пребиваването в него те кара да
се чувстваш специален и да разбереш защо точно тук са предпочитали да летуват световноизвестната прима Мария Калас и Вселенският патриарх Вартоломей.

От палубата на корабчето, което тръгва от Уранополис, се виждат добре част от
атонските манастири

ТЕМА 27/2010

