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Porto Carras Grand Resort:  
Φιλοξενία υψηλού επιπέδου στη μαγευτική Σιθωνία

Αν αγαπάτε κι εσείς τη Χαλκιδική όσο κι εγώ και θέλετε να περά-
σετε τις καλοκαιρινές διακοπές σας εκεί, το  εντελώς ανακαινισμέ-
νο εσωτερικά και εξωτερικά Porto Carras Grand Resort άνοιξε τις 
πόρτες του και μας περιμένει.

Με εντελώς νέα διάθεση και αναβαθμισμένες υπηρεσίες το πολυ-
τελές θέρετρο έμαθα ότι υποδέχτηκε ήδη τους πρώτους επισκέ-
πτες του, τους οποίους θεωρώ εξαιρετικά ευνοημένους από την 
τύχη: το πεντάστερο Meliton (324 ευρύχωρα δωμάτια και 155 λουξ 
σουίτες) έχει απίστευτη θέα στο απέραντο γαλάζιο του Τορωναί-
ου κόλπου, στη μαρίνα και στο γήπεδο γκολφ, ενώ η Villa Kalyva 
Mare με 5 υπνοδωμάτια και ιδιωτική πισίνα, που βρίσκεται ανά-
μεσα στους πρώτους μικρούς μαγευτικούς όρμους στην βάση του 
απέραντου δάσους και των αμπελώνων, μπορεί εύκολα να θεω-
ρηθεί ο απόλυτος προορισμός άνεσης και ιδιωτικότητας.

Κλείστε τα μάτια και φανταστείτε 17.630 στρέμματα καταπράσινου 
τοπίου που απλώνονται σε μήκος 9 χλμ. και γαλαζοπράσινες πα-
ραλίες, βραβευμένες με Γαλάζιες Σημαίες, οι οποίες κοσμούνται 
από 25 παρθένους κόλπους. Μεγάλο ατού αποτελεί επίσης και το 
ανανεωμένο Γκολφ του Porto Carras, ένα από τα μεγαλύτερα γή-
πεδα γκολφ της Ελλάδας, 18-οπών και Par 72 - εκτείνεται σε 450 
στρέμματα και φιλοξενεί παίκτες από όλο τον κόσμο, για εξάσκη-
ση με θέα τη σαγηνευτική Σιθωνία. Αποτελεί, μάλιστα, ιδανική επι-
λογή για μία πρώτη δοκιμή αυτού του σπορ, αφού προσφέρονται 
μαθήματα και κατάλληλος εξοπλισμός για αρχάριους αλλά και για 
έμπειρους παίκτες. Για τους λάτρεις του τένις, τώρα, υπάρχουν 5 
ανακαινισμένα γήπεδα, ενώ το Tennis Club & Academy προσφέρει 
ευκαιρίες προπόνησης με έμπειρους προπονητές. Αν απλά θέλετε 
να γίνεται ένα με τη φύση, σας περιμένουν ανανεωμένα πεζοπο-
ρικά μονοπάτια 28 χιλιομέτρων που περνούν παράλληλα από τους 
ιδιωτικούς λιμένες και τον αμπελώνα του Domaine Porto Carras, 
προσφέροντας το τέλειο σκηνικό για τρέξιμο, πεζοπορία, ποδηλα-
σία και άλλες εξωτερικές δραστηριότητες φυσικής άσκησης. Προ-
σωπικά πάντως, θα σας πρότεινα να δοκιμάσετε να κάνετε ιππασία 
ή ακόμη και καταδύσεις – ο βυθός είναι απλά μαγικός- και οπωσ-
δήποτε να επωφεληθείτε από την παραμονή σας και να πραγμα-
τοποιήσετε μια επίσκεψη οινογνωσίας στο Οινοποιείο του  Porto 
Carras, καθώς και ξενάγηση στους απέραντους αμπελώνες.

Στο γαστρονομικό κομμάτι τώρα, τα τέσσερα ανακαινισμένα εστι-
ατόρια, καθώς και τα μπαρ του Porto Carras Grand Resort, φιλο-
δοξούν να προσφέρουν την απόλυτη γευστική εμπειρία και επεν-
δύουν (πέρα από την επαγγελματική προσήλωση στην αυθεντική 
δημιουργική κουζίνα υψηλού επιπέδου) στο να χρησιμοποιούν μια 
πληθώρα φρέσκων, βιολογικά παραγόμενων προϊόντων. Κι όλα 
αυτά που σας περιέγραψα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, με αυστη-
ρά υγειονομικά πρωτόκολλα για να μπορούν όλοι οι επισκέπτες, 
να χαρούν χωρίς συμβιβασμούς, μία ολοκληρωμένη  χαλαρωτική 
εμπειρία διακοπών. Ετοιμάστε βαλίτσες για τη Χαλκιδική!

I N F O
Για περισσότερες πληροφορίες ή Κρατήσεις στο Porto Carras 
Meliton and Villa Kalyva Mare, μπορείτε να επικοινωνήσετε  
με την ομάδα κρατήσεων στο  
reservationsmanager@portocarras.com και στο 23750-77.500


