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Porto Carras Grand Resort: Απόδραση στη μαγευτική Σιθωνία

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι σημαίνει διακοπές στη 
Χαλκιδική; Να σας πω αμέσως: εξωτικές γαλαζο-
πράσινες παραλίες, πυκνά πευκοδάση με τα τζι-
τζίκια να δίνουν ρεσιτάλ, εκπληκτικά beach bars, 
παραδοσιακά χωριουδάκια στη Σιθωνία, εστιατό-
ρια-διαμαντάκια και resorts του ονείρου. Ένα από 
αυτά, το Porto Carras Grand Resort ανοίγει ξανά τις 
πόρτες του στις 21 Απριλίου 2022 και δηλώνει πα-
νέτοιμο να προσφέρει ξεχωριστές εμπειρίες στους 
τυχερούς που θα το επιλέξουν για τις διακοπές τους.

Φέτος, θα λειτουργήσει το ξενοδοχείο Meliton 5*, το 
οποίο προσφέρει 324 ευρύχωρα δωμάτια και 155 
πολυτελείς σουίτες με μοναδική θέα στο απέραντο 
γαλάζιο του Τορωναίου κόλπου, στη μαρίνα και στο γήπεδο γκολφ. 
Σε ότι αφορά στη γαστρονομία, το Porto Carras Grand Resort επεν-
δύει δυναμικά σε τέσσερα διαφορετικά εστιατόρια και μπαρ που 
βλέπουν στη θάλασσα ή έχουν θέα στις πισίνες και στη μαρίνα. Ση-
μειώστε ότι τα μενού τους βασίζονται σε μια πληθώρα φρέσκων, 
βιολογικά παραγόμενων προϊόντων κι αυτό το γεγονός, σε συνδυ-
ασμό με την επαγγελματική προσήλωση στην αυθεντική δημιουρ-
γική κουζίνα εγγυάται πιάτα γεμάτα γεύση. Να προσθέσω σε αυτό 
το σημείο ότι το Porto Carras, που εκτείνεται σε 17.630 στρέμματα 
καταπράσινου τοπίου και διαθέτει βραβευμένες με γαλάζιες σημαί-
ες παραλίες μήκους 9 χλμ., με 25 παρθένους κόλπους, αποτελεί την 
ιδανική επιλογή διακοπών για αυτό το καλοκαίρι, παρέχοντας πλη-
θώρα μοναδικών εγκαταστάσεων φιλοξενίας και αθλητικών δρα-
στηριοτήτων, όπως γκολφ, τένις, ιππασία, πεζοπορία, ποδηλασία και 
θαλάσσιες δραστηριότητες.
Οι εξωτερικές πισίνες, η νέα εξωτερική παιδική χαρά στους κατα-
πράσινους κήπους καθώς και το Kids Club με ένα γεμάτο πρόγραμ-
μα διασκεδαστικών δραστηριοτήτων υποδέχονται τους μικρούς και 
μεγαλύτερους επισκέπτες, ενώ την ίδια στιγμή το  spa με τις εξειδι-
κευμένες υπηρεσίες ευεξίας δίνει υποσχέσεις απόλυτης χαλάρω-
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σης, τις οποίες τηρεί. Μετακινείστε στις διακοπές με 
σκάφος; Κανένα πρόβλημα. Η μαρίνα, με χωρητικό-
τητα 315 θέσεων ελλιμενισμού και δυνατότητα φι-
λοξενίας μεγάλων σκαφών (έως 60μ), αποτελεί ήδη 
το σημείο συνάντησης σκαφών από την Ελλάδα και 
την Ανατολική Μεσόγειο. Την ίδια στιγμή το αναβαθ-
μισμένο Καζίνο Meliton Privé είναι έτοιμο για ιδιαί-
τερες στιγμές ψυχαγωγίας και διασκέδασης. Αυτό 
που κατά τη γνώμη μου όμως δεν πρέπει να χάσε-
τε αν βρεθείτε εκεί είναι μία επίσκεψη οινογνωσίας 
στο Οινοποιείο του Πόρτο Καρράς κατά τη διάρκεια 
της ημέρας,  καθώς και μία βόλτα τους απέραντους 
αμπελώνες με τη μοναδική πανοραμική θέα- πραγ-
ματικά μια αξεπέραστη εμπειρία.

Οι πηγές μου μου λένε επίσης ότι το προσωπικό ετοιμάζει μια ξε-
χωριστή ανοιξιάτικη απόδραση, τις Άγιες ημέρες του Πάσχα, με ένα 
πλούσιο πρόγραμμα, το οποίο ξεκινάει από τη Μ. Πέμπτη έως και τη 
Δευτέρα του Πάσχα, οπότε αν σχεδιάζετε να φύγετε από την πόλη, 
αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση.  

Κι όλα αυτά βέβαια χωρίς να χρειάζεται να ανησυχείτε: το Porto 
Carras προσφέρει ένα απολύτως ασφαλές περιβάλλον για να απο-
λαύσουν όλοι οι επισκέπτες, χωρίς συμβιβασμούς, μία ολοκλη-
ρωμένη απολαυστική εμπειρία διακοπών καθώς, εκτός από τους 
εκτεταμένους ανοιχτούς χώρους, διατίθενται ανέπαφες υπηρεσί-
ες τελευταίας τεχνολογίας, ιατρική υποστήριξη όλο το 24ωρο, πλή-
ρης απολύμανση με λεπτομερείς μεθόδους καθαρισμού, καθώς και 
πλήρως καταρτισμένο προσωπικό.
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