РЕПОРТАЖ

Селският туризъм
набира скорост на
живописния трети
ръкав на Халкидики.
По-ниските цени и
непромененото качество
на услугите ще помогнат
на бранша да задържи
миналогодишното ниво,
убедени са хотелиерите
от региона

Съкровищницата
ИСКРА ЦЕНКОВА
СНИМКИ АВТОРА

К

риза ли? Къде виждате криза
тук - пита Атанасис Ливадиоти, собственик на супермодерна винарска къща в Маратуса,
малко селце в подножието на планината
Холомондас по пътя към свещената планина Атон. Изрича го с кротка насмешка
и прокрадваща се обида в гласа. Точно на
това място сред стотиците бутилки
ароматно южняшко вино думите му звучат убедително: криза няма, поне в тая
изба. Темата е деликатна, а след злонамерените нападки в западната преса южните ни съседи са особено чувствителни
към нея. Ливадиоти е убеден, че финансовите неблагополучия го заобикалят отдалеч, тъй като
виното му е висококачествено,
биологично чисто

и много търсено както на гръцкия пазар,
така и зад граница. Продукцията му пътува засега предимно към Кипър и Герма48

ния. Преди да отвори винарската си къща, Наско, както го наричат българските
му приятели, е държал бар в Пловдив,
пробвал и с разсадник за овошки. Захванал
се с винарския бизнес преди две години със
средства от еврофондовете. Инвестицията е на стойност 3 млн. евро. Заложил е на уникалните гръцки сортове асиртико и малагузия, отглежда и каберне совиньон, мерло и малко сира, древен сорт
с изискан и аристократичен вкус. Освен
вино произвежда и ципоро, национална
гръцка напитка, която напомня на нашата анасонлийка. Черпи с нея в уютната
си къща за гости, която като всяка селска
къща ухае на треви, дърво и зрели плодове, но и удобствата на цивилизацията не
є липсват. Силничка е, отчитаме след
първата глътка ципоро, гори езика. Да,
смее се Атанасис, 47-градусова е. Цената
на цялата къща за нощувка заедно със закуската е 100 евро.
Селският туризъм в Атон, третия
ръкав на Халкидики, бързо набира скорост през последните няколко години, а
местните се опитват да привлекат зад-

гранични туристи с традиционното си
гостоприемство, с автентичната си средиземноморска кухня, девствена природа,
прозрачно море и златисти плажни ивици. Не на последно място - с богатата хилядолетна история на района и поклонническите маршрути към светите места. Бреговата ивица на трите ръкава на
Халкидики е дълга общо 550 км, но Атон
печели преднина пред останалите два Касандра и Ситония.
Около 20-ина са къщите за гости в Арнеа, малко живописно градче, разположено
в североизточното подножие на Холомондас. Арнеа привлича туристи както
през лятото, така и през зимата покрай
планинските си маршрути.
“Ако искате да прекарате Коледа в Арнеа, трябва да си запазите стая още от
лятото, тук туристическият поток е
най-силен през зимата” - предупреждава
Мария Папа, маркетинг координатор на
сдружението на местните хотелиери, създадено преди половин година, за да
подпомага развитието на туризма в региона. Днес в него членуват 47 хотелиери,
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