HAFTASONU

Tatilde
a lt ı n o r a n
Halkidiki’nin koynunda büyüleyici bir kumsalda yer alan Eagles Palace Halkidiki’de
hayalinizdeki tatil deneyimini yaşayabilir, denizin, güneşin, lezzetin, zarafetin ve konforun
eksiksiz oranlarda bütünleşmesine tanık olabilirsiniz.

K

uzey Ege’nin billur sularına bir pençe gibi uzanan Halkidiki
Yarımadası, son birkaç yıldır hiç olmadığı kadar gündemimizde. İstanbul’dan karayoluyla ulaşmanın kolaylığı, Selanik
havalimanına yakınlığı bir yana, nefis sahillerinde birinci sınıf
Yunan işletmelerine ev sahipliği yapması nedeniyle de popülaritesini
giderek artırıyor.
Yarımadanın en keyifli noktasında, Athos Dağı’nın tüm heybetiyle yanında yükseldiği nefis balıkçı kasabası Ouranoupolis’te yer alan Eagles
Palace Halkidiki, kendine ait 800 metrelik altın tozundan kumsalı, masmavi denizi, denizden çıkınca birkaç adıma ulaştığınız zarif güneşlikleri
ve yeşille iç içe geçmiş etkileyici mimarisiyle hemen dikkatinizi çekiyor.
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Birkaç nesildir turizmle uğraşan Selanikli Tornivoukas ailesine ait işletme, Ege’nin tüm nimetlerini bir arada bulabileceğiniz, Yunan usulü tatil
anlayışına Balkan dokunuşu katan eksiksiz bir butik konaklama alternatifi. Yeşil tepeler ve zeytinlikler arasına, doğaya zarar vermeden ve
sürdürülebilirlik bilinciyle inşa edilen binasında beş yıldızlı otel konforu
sunuyor.
Selanik havalimanına arabayla 90 dakika, İstanbul’a yaklaşık 500
kilometre mesafede yer alan ve Small and Luxury Hotels of the World’ün ödüllü bir üyesi olan Eagles Palace, International 5 Star Diamond
Award ödülünü de gururla taşıyor. Otelde konforlu ferah odalar, lüks
süitler, tarz sahibi bungalovlardan oluşan 160 konaklama alternatifi

Eagles Palace,
Halkidiki’nin en sakin
bölgelerinden birinde yer
alıyor ve konuklarına nefis
Kuzey Ege manzaraları
sunuyor.

HAFTASONU
var. Kimi bahçe kimi deniz manzaralı, farklı büyüklüklerde, özenle dekore edilmiş alternatiflerden hangisini seçerseniz seçin ya
kendinize ait bir bahçeye, ya terasa ya da özel havuza sahip oluyorsunuz; bazı odalardan direkt plaja çıkılıyor. Bungalovlar, gözlerden ırak, kendi başınıza kalma hissi sunuyor. En keyiflisi ise
denizin hemen kıyısındaki özel havuzlu Maria Callas Presidential
Bungalow. 180 metrekarelik benzersiz bungalov, ismini otel ilk
açıldığında burada konaklayan Yunan divadan almış.
Eagles Palace Halkidiki’nin hemen yanında konumlanan ve
aynı plaja açılan Eagles Villas ise her biri kendi havuzuna sahip
farklı büyüklüklerde 40 lüks villadan oluşuyor. Muhteşem bir deniz manzarasına nazır bu villaların geniş terasları, dış alanları, modern mutfağı ve sıcağa karşı bütün gücüyle çalışan içecek soğutucularıyla gerçek amacını, yani tatilinizi konforlu ve keyifli hale
getirmeyi başarıyor. Son derece zekice dekore edilmiş villalarda
Yunan tasarım anlayışına dair detaylar dikkat çekiyor. Eagles Villas’ta konaklayanlar içi otel kısmından farklı olarak büfe tarzı kahvaltı ve akşam yemeği sunan restoran Lofos da hizmet veriyor.
Lofos’un alakart menüsünden öğlen ve akşam için villalarınıza
yemek sipariş verebiliyorsunuz.
Eagles Palace’ın gastronomide iddiası daha farklı. Otel bünyesinde hizmet veren dört restoranıyla, bölgenin zeytinyağından
taze mahsullerine, her türlü imkânını kullanarak konuklarını şımartıyor. Melathron, kahvaltıdan akşam yemeğine, rahat ve stil
sahibi bir ortam sağlarken Kamares, manzarasıyla nefes kesen
terasında Yunan usulü fine dining deneyimi sunuyor. Konuklar
deniz ürünleri restoranı Armyra’da yerel mezelerle tanışırken Vinum’un palmiye ağaçlarının altındaki masalarında, denizin mavi
sularına karşı doğanın sunduklarıyla hazırlanan nefis gurme tatların tadına varıyor. Otelin havuz başından sahile, dört bir yanına

Eagles Palace’ın dingin
kumsalı. Sağ sayfada, sol
üstten saat yönünde:
Yerel lezzetlerle hazırlanan
nefis yemekler; zarif ortak
kullanım alanları;
Presidential Bungalow’un
havuzu; deniz manzaralı
bungalovlardan biri;
çocuklar için pek çok
aktivite var; tekne
kiralayıp civarı
gezebilirsiniz; farklı
zevklere hitap eden
bahçeli ya da havuzlu
odaları.
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serpiştirilmiş bar ve kafeleri tatilinizle uyumlu rahat atmosfer sunuyor.
Sakin denizi, keyifli plajı ve huzurlu atmosferiyle Eagles Palace,
aile tatili için de biçilmiş kaftan. Çocuklar ve yetişkinler için iki
özel ısıtmalı havuzu; ayrıca sürekli size hizmet etmek üzere bekleyen ilgili ekibi, çocuklu tatili her zamankinden daha kolay kılıyor.
4 aylıktan 13 yaşına kadar hangi yaşta olursa olsun çocuğunuzu
The Kids Club’ın yetkin personeline güvenle teslim edebilirsiniz.
Athos Dağı, bölgede güçlü bir mistik aura yayıyor. Bunun etkisiyle konaklamanızda kendinizi Elemis Spa’da almanız işten bile
değil. Dört bakım odası, buhar banyosu, jakuzi, sauna ve kapalı
ve açık sıcak su havuzlarının olduğu spa’nın maharetli terapistlerinin ellerinde zamanı unutacağınız saatleri sizi bekliyor.
Eagles Palace Halkidiki’de concierge masasına gidin ve hayalinizi dile getirin: Denizde gezinti mi istiyorsunuz? Eagles Palace
Yat Kulübü’nün farklı büyüklükteki yatlarını, deneyimli skipper’larıyla tutabilir gizemli Aynoroz Yarımadası’na ya da Ouranoupolis’in hemen karşısındaki iki harika ada, Drenia ve Ammouliani’yi
keşfe çıkabilirsiniz. Keşişler diyarı Aynoroz Yarımadası turizme
kapalı, ama tekneyle denizden muhteşem Athos Dağı’nın eteklerine yayılmış zeytinlikler ile bağları ve yüksek yamaçlara kurulmuş
zamansız manastırları fotoğraflayabilirsiniz. Hareket ve macera
mı istiyorsunuz? Explore the Outside’ın (Exploreoutsides.com)
deneyimli rehberleri eşliğinde dağ bisikleti ve yürüyüş rotalarını
keşfedebilir, dalış, paddle ve kano turlarına dahil olabilirsiniz. Ya
da sadece miskin miskin plajda kitabınızı okuyup akşam üzeri
bir tenis karşılaşmasında yorulan vücudunuzu günbatımında katılacağınız yoga dersiyle atabilirsiniz. Dileyin, onlardan ne dilerseniz...
eaglespalace.gr

