GO! Utazás

Paralia, a görög Siófok
Az Olümposz lábánál megbúvó kis görög nyaralófalu, Paralia néhány évtizede lett nagy kedvence a
világjáróknak, így a magyar turistáknak is. De vajon
miben rejlik az amúgy jelentéktelen kis település
vonzereje?

n Pieria régió székhelyének, Ka
terininek az üdülőövezetét sokan
nevezik Görögország Siófokjának,
és valóban: itt nincsenek műem
lékek, nevezetes épületek, nagy
múzeumok, van viszont nyuga
lom, mintegy hét kilométeren át
húzódó finom homokos tenger
part, kristálytiszta tengervíz és
sós levegő. És nem utolsósorban
görög vendégszeretet!
Mindezek miatt tehát első
sorban a strandon nyaralás, a
csendes pihenés szerelmeseinek
kiváló célpont. Főleg azoknak,
akik nem szeretik az óriási nya
ralóvárosokat: itt a panziók, csi
nos kis apartmanok, kisebb szál
lodák jellemzően 3-4 szintesek. A
tengerparton egymásba érnek a
hangulatos kávézók, a családias
tavernák a kiváló görög speciali
tásokkal, köztük helyben fogott
halakból készített ételekkel, házi
borokkal. Esténként beülhetünk
egy csendes ivóba, egy szolid
görög zenés bárba, de egy mo
dern, lézerfényben úszó diszkó

ban is kiereszthetjük a gőzt. A
leggarasosabbakat is vásárlásra
csábítja az aranyművesek, szőr
meárusok portékája. A gyereke
ket óriáskerék és a Waterland
csúszdavilága is várja a tenger
parton, a korán kelőket pedig
minden reggel a halászok aján
dékai: óriási kagylók és csigák.
Kiváló programlehetőségek min
den napszakra, akár a családdal,
akár a Nagy Ővel – nemdebár?
Az persze, hogy Paralia nya
ralóváros, nem jelenti azt, hogy
ne lenne könnyen elérhető onnan
a világhírű görög kultúra néhány
igazi gyöngyszeme. A híres Me
teora-kolostorokhoz mindenkép
pen érdemes kirándulást tenni. A
szerzetesek ma is a sziklába vájt,
illetve óriási magasságokban
megépített kolostorokban töltik
aszketikus mindennapjaikat. A
Nagy Meteora-kolostor építése a
14. századra tehető, manapság
múzeum működik benne. Egy
egész napot érdemes rászánni
Delphoi, az ókori görög város
romjaira. A hegyoldalban létre
hozott színház már messziről is
csodás látványt nyújt. Feltétlenül
látogassunk el az Aliakmonasz
folyó torkolatánál fekvő homok
szigetekhez is, ahol az állatvilág
is rendkívül gazdag. S nézzük
meg a mitológiából ismert Olüm
posz-hegyet is, az ókori görög
istenek lakhelyét! A mediterrán
erdőségeken át feljutva a csúcs
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ra csodálatos kilátásban lehet ré
sze a túrázóknak. A nemzeti
parkban a finom levegő és a sok
szép természeti kincs gazdagítja
az embert.
És ha azt vesszük, Thessza
loniki is csak 68 kilométerre van,

de a történelmi fővárosba, Athén
ba is könnyen kivitelezhető egy
szervezett kirándulás. Paraliáról
elbuszozhatunk a közeli kikötőbe
is, ahonnan sokfelé indulnak ki
rándulóhajók. Lehet célpont pél
dául a Szkiathosz-sziget, ami
fenyves erdőivel és mintegy hat
van, mesés partszakaszával hó
dítja meg a turistaszíveket. Oly
annyira, hogy ezek egyike Gö
rögország legszebb partjainak
listájára is felkerült.
(Szeszler)
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