Vitamine
sea

Albastrul incredibil de intens al mării,
verdele-argintiu al livezilor nesfârșite de măslini,
țârâitul neostoit, zi și noapte, al cicadelor
și cel mai fabulos cer înstelat pe care
l-am văzut vreodată. Dacă mai adaugi la asta
și zborul de cel mult o oră și jumătate,
vei înțelege de ce mă întorc an de an în Grecia.

e

momentul să recunosc – am o slăbiciune pentru Grecia. Încă nu
m-am decis dacă vinovată de această pasiune este marea mult
prea albastră, cea mai gustoasă caracatiță pe care am senzația că
doar grecii știu să o prepare cu atâta îndemânare sau serviciile
și oamenii care au grijă să transforme vacanțele în unele de neuitat. Am
avut o perioadă în care căutam agitația și efervescența insulelor grecești,
cu baruri cool și petreceri până în zori, dar de când a apărut fetița mea,
Zoe, în viața noastră, am învățat să apreciem și liniștea și tihna. Așa că
de ceva vreme am început să explorăm Grecia continentală, unde am
descoperit două hoteluri fabuloase: Eagles Villas în nord, în Halkidiki, la
doar o oră și jumătate de mers cu mașina din Salonic și Westin Resort, în
Messinia, Costa Navarino, cu un zbor de doar 45 de minute din Atena.
Două experiențe foarte diferite, dar cu același rezultat – relaxare totală.
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Eagles Villas este a family-run resort, iar
faptul că sunt doar 40 vile, ne-a oferit intimitatea și zenul de care aveam atâta nevoie,
iar serviciile au fost absolut ireproșabile.

Eagles Villas

Rețeta mea pentru o vacanță perfectă?
Soare, plajă, Spa, mâncare
delicioasă, un pahar de vin, somn.
Punct. Și de la capăt.
Nu mai suntem petrecăreții de odinioară, care
dansau până în zori pe plajă. Ceea ce înseamnă
că a devenit cu atât mai important cât de ca
„acasă“ ne simțim în hotelurile în care mergem
în vacanță. Ori cea mai mare „problemă“ cu
Eagles Villas este că, odată ajuns acolo, nu prea
îți mai vine să te dai dus. Imaginează-ți dimineți
în care primul lucru pe care îl vezi, înainte de a te
da jos din pat este marea, infinită, calmă, de un
albastru cobalt. Adaugă decorul chic și rafinat al
fiecărei vile și vei înțelege de ce mă gândesc deja
la următoarea vacanță. Iar pentru o dependentă
de cafea, faptul că puteam să îmi încep ziua cu
o cafea Nespresso (OK, recunosc, de cele mai
multe ori două) a contribuit la succesul vacanței.
Aș vrea să spun că ne-am aventurat și am
explorat regiunea. Dar adevărul e că m-am
bucurat de fiecare clipă petrecută pe șezlong,
savurând sucuri proaspete și citind în timp ce
Zoe construia castele din nisip. Resortul are un
club pentru copii, foarte simpatic, dar la trei ani,
am considerat că e prea mică pentru a o lăsa să
socializeze departe de noi.
Nu mă pot gândi la niciun al mod mai bun de
a mă relaxa, după o zi petrecută pe plajă, decât
cu un pahar de vin grecesc, savurat seara, după
ce Zoe e deja la somn, pe
terasa vilei, cu depănat
de povești și făcut de
planuri până târziu în

noapte. Iar piscina încălzită, cu o temperatură
constantă de 37 de grade a convins până și o
non-înotătoare ca mine să-și facă curaj pentru o
bălăceală nocturnă.
Mai multe informatii despre resort-ul Eagles
Villas și Eagles Palace Hotel, găsești aici:
eaglesvillas.gr și eaglespalace.gr.

The greek food
Nu e deloc întâmplător faptul că primul paragraf scris pentru acest articol e unul despre
mâncare. Am mai declarat și cu alte ocazii –
sunt o gurmandă adevărată. Pentru mine,
succesul unei vacanțe este în strânsă legătură cu bunătățile cu care mă răsfăț la fiecare
masă. Ori în Halkidiki am făcut o obsesie
pentru felurile delicioase pregătite de cei doi
chefi ai restaurantului Kamares. Yannis
Baxevanis și Jerome Serres folosesc doar ingrediente foarte proaspete, de la producătorii
locali de lângă muntele Athos iar meniul pe
care l-au pregătit este unul grecesc, reinterpretat. Încă mă mai gândesc la caracatița cu
alge de mare și la calamarul la grătar.

glamour.ro 101

travel.indd 101

7/14/17 2:41 PM

