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Το "στολίδι" της Βόρειας Ελλάδας με τα 400 km ακτογραμμής και με την
πλούσια φυσική ομορφιά δεν είναι άλλο από τη Χαλκιδική. Τρεις χερσόνησοι
που φθάνουν στο βάθος του Αιγαίου πελάγους , μια εκ των οποίων είναι το
Περιβόλι της Παναγίας ή αλλιώς Άγιο Όρος και οι άλλες δύο η Κασσάνδρα και
η Σιθωνία σας καλούν να τις ανακαλύψετε. Το χερσαίο τμήμα της Χαλκιδικής
είναι κατάφυτο από παρθένα δάση κωνοφόρων ενώ φιλοξενεί δύο σπουδαία
ποτάμια, τον Χαβρία και τον Ολύνθιο. Η πατρίδα του οικουμενικού φιλοσόφου
Αριστοτέλη, τα Αρχαία Στάγειρα, η αρχαία σημαντική πόλη Όλυνθος, το
Σπήλαιο των Πετραλώνων όπου βρέθηκε ο Αρχάνθρωπος, το Ιερό του
Άμμωνα Δία , η αρχαία πόλη Μένδη , σπουδαίες ακτές , εύγευστα τοπικά
προϊόντα, μουσεία, σημαντικά Φέστιβαλ αποτελούν ορισμένους μόνο λόγους
για να επισκεφθείτε τη Χαλκιδική.
Οργανωμένες τουριστικές μονάδες , καταλύματα υψηλής ποιότητας , υψηλών
προδιαγραφών τουριστικές υπηρεσίες σε απόσταση αναπνοής από τη
Θεσσαλονίκη !
Αυτή είναι η Χαλκιδική! Ένας τόπος που μπορεί να σας χαρίσει πλούσιες
καλοκαιρινές αλλά και χειμερινές τουριστικές εμπειρίες. Μην αφήσετε αυτή την
ευκαιρία αναξιοποίητη γιατί η Χαλκιδική μπορεί να σας χαρίσει όλα όσα
ονειρεύεστε !
Χρήσιμα τηλέφωνα: Αστυνομία 100 – Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας 2374350000
Γραφείο Τουριστικής Προβολής Κασσάνδρας 2374023364

Κασσάνδρα
Συνώνυμη του Τουρισμού είναι η χερσόνησος της Κασσάνδρας. Μια περιοχή
που μπορεί να παρέχει στον επισκέπτη όλα όσα χρειάζεται για ονειρεμένες
διακοπές. Πασίγνωστες περιοχές που από το 1970 προσελκύουν τουρίστες και
επενδυτές. Ακτές που φιλοξενούν τα πιο δροσερά σας όνειρα, δάση που σας
καλούν να τα ανακαλύψετε, αρχαιολογικοί χώροι που σας ταξιδεύουν με
αφάνταστη ευκολία στο παρελθόν και τοπικά προϊόντα που φλερτάρουν με τη
γεύση σας...
Η Κασσάνδρα, από τη Ν. Φώκαια ως το Παλιούρι είναι ο ευλογημένος εκείνος
τόπος που τα έχει όλα! Σε απόσταση 80 km από τη Θεσσαλονίκη συναντά κανείς
τη φιλόξενη Ν. Φώκαια και στη συνέχεια το ταξίδι στο όνειρο ξεκινά με επόμενο
σταθμό την παραδοσιακή Άφυτο, και στη συνέχεια την κοσμοπολίτικη Καλλιθέα.
Ακολουθούν η πευκόφυτη Κρυοπηγή, η γραφική Χανιώτη, το πανέμορφο
Πολύχρονο και το πασίγνωστο Πευκοχώρι. Αμέσως μετά ο επισκέπτης φθάνει
στο ιδιαίτερο Παλιούρι και από εκεί ανηφορίζει για την παραδοσιακή Αγία
Παρασκευή. Επόμενη στάση είναι η Νέα Σκιώνη, με τη μακραίωνη ιστορία και τις
πανέμορφες ακτές. Η Καλάνδρα υποδέχεται στη συνέχεια τον επισκέπτη
προσφέροντας του αξέχαστες εμπειρίες και ακολουθούν η πανέμορφη Φούρκα
Oros Panagias
και το κατάφυτο Κασσανδρινό.
Moudania
Στη χερσόνησο δεσπόζει
η Κασσάνδρεια που αποτελεί
Nikiti
την πρωτεύουσα του ομώνυμου Δήμου.
M
Vourvourou
Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας αποτελεί έναν
πολύτιμο οδηγό για τις διακοπές σας !
Diaporos

Tripotamos

Νέα Φώκαια
Σάνη

Parthenonas
Διαβάστε το με προσοχή και φυλάξτε
την Κασσάνδρα στην καρδιά σας !
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Κασσάνδρεια
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Ποσείδι
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Δήμος Κασσάνδρας 2374350114- Κτελ Χαλκιδικής 2310316555- Σταθμαρχείο Κασσάνδρας 2374022214

Νέα Φώκαια - Σάνη
Πώς ένας βυζαντινός πύργος συναντιέται με τον Απόστολο
Παύλο και τους Αγιορείτες μοναχούς; Αυτό μπορεί να σας το
πει μόνο η Ν.Φώκαια, η σύγχρονη εκδοχή του οικογενειακού
τουριστικού προορισμου, με καταγάλανη θάλασσα και
ψαροταβέρνες πλάι στο κύμα ενώ στην κορυφή του
οικισμού δεσπόζει ο βυζαντινός πύργος , που σε καλεί να
τον ανακαλύψεις. Με κατάνυξη επισκεφθείτε το Αγίασμα του
Αγίου Παύλου και περπατήστε στην κατακόμβη όπου έζησε.
Μια απο τις πιο γνωστές ακτές της χώρας είναι η ακτή Σάνη
σε απόσταση 9 km από τη Ν.Φώκαια. Στον ομώνυμο οικισμό
μπορείτε να απολαύσετε μια ξέγνοιαστη βόλτα στη μαρίνα
Σάνη, να γευθείτε πιάτα γκουρμέ και να αφεθείτε στον
κοσμοπολίτικο "αέρα" της περιοχής.

Άφυτος
Ένα υπέροχο φυσικό
μπαλκόνι στον Τορωναίο
Κόλπο είναι η Αθυτος, ο
νησιωτικού χαρακτήρα
οικισμός με τα πλακόστρωτα
σοκάκια της και τα πέτρινα
αρχοντικά της με το
λαογραφικό Μουσείο Αλετρά
και τις υπέροχες βραδιές με
μουσική κάτω από το φως
του φεγγαριού. Ρομαντικοί,
παραδοσιακοί, καλλιτέχνες.Η
Άθυτος θα σας μαγέψει μέρα
και νύχτα!

Καλλιθέα
Διασκέδαση από το πρωί μέχρι το βράδυ.
Beach bar και club για όλα τα γούστα. Κοκτέιλ,
χορός, μουσική και τραγούδι. Γαλάζιες ακτές και
άφθονο κέφι υπόσχεται η Καλλιθέα, ένας διεθνής
προορισμός για όλους. Το μέρος σφύζει από ζωή
και δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τα μεγάλα
τουριστικά θέρετρα του εξωτερικού. Αντίθετα έχει
να προσφέρει ένα μοναδικό ταξίδι στην ιστορία
της χώρας μας μέσα από μια περιήγηση στο Ιερό
του Άμμωνα Δία και στη «Βασιλική του Σωλήνα».

Κρυοπηγή
Όταν αναζητάτε απόδραση από
την καθημερινότητα, ηρεμία και
ένα μέρος που συνδυάζει δάσος
και θάλασσα, σκέφτεστε την
Κρυοπηγή. Ιδανικός προορισμός
για οικογενειακές διακοπές.
Ένα μέρος ασύγκριτης ομορφιάς με την πλακόστρωτη πλατεία, τα
γραφικά ταβερνάκια και το μικρό πέτρινο αμφιθέατρο, που προσφέρει
βραδιές πολιτισμού στις διακοπές σας.

Πολύχρονο
Εφτά χιλιόμετρα παραλίας,
πλακόστρωτα σοκάκια, ταβέρνες με
καλό ψάρι. Αυτά προσφέρει το
Πολύχρονο, ένας προορισμός που
τον προτιμούν επισκέπτες από όλο
τον κόσμο. Καλοκαιρινοί ρυθμοί και
αξιόλογη αρχιτεκτονική σε ναούς
που χρονολογούνται από τα τέλη
του 19ου και τις αρχές του 20ου
αιώνα. Μια όαση διακοπών στην
Κασσάνδρα, ικανή να ικανοποιήσει
και τους πιο απαιτητικούς.

Χανιώτη
Η Χανιώτη αφήνει στον επισκέπτη την αίσθηση
ότι βρίσκεται σε νησί. Καταγάλανα νερά,
εκατοντάδες μικρά μαγαζιά, πλακόστρωτοι
δρόμοι, στενά σοκάκια που μαγεύουν τον
επισκέπτη, στη Χανιώτη ο καθένας βρίσκει ότι
επιθυμεί. Γευθείτε τις εξαιρετικές σπεσιαλιτέ
έμπειρων σεφ, δοκιμάστε δροσιστικά κοκτέιλ,
«χαθείτε» στο γαλάζιο της θάλασσας και είναι
σίγουρο πως δεν θα περιοριστείτε μόνο σε μια
επίσκεψη.

Πευκοχώρι
Ένα από τα πιο αξιόλογα τουριστικά
θέρετρα σε όλη την Ευρώπη, σταθερή
αξία από τη δεκαετία του '70, το
Πευκοχώρι συνδυάζει τις σύγχρονες
τουριστικές εγκαταστάσεις με το
παραδοσιακό χρώμα. Γραφικές
ταβέρνες και πολυτελή εστιατόρια με
απίθανες γεύσεις και καλό ντόπιο
κρασί. Αρμονική συνύπαρξη της
φύσης με την παράδοση. Μια
πανδαισία εικόνων και αρωμάτων.
Παιχνίδι στη θάλασσα ή χαλάρωση
συντροφιά με ένα καλό κοκτέιλ. Αυτό
είναι το Πευκοχώρι, ένας προορισμός
αξιώσεων.

Παλιούρι
Το Παλιούρι βρίσκεται στο
νοτιότερο άκρο της
Κασσάνδρας και είναι
γνωστό για την παραγωγή
μελιού και ελαιολάδου.
Μέρος μοναδικής φυσικής
ομορφιάς με μικρά
παραδοσιακά δρομάκια
που προσδίδουν στο
χωριό ένα ιδιαίτερο χρώμα.
Στα 2 χλμ ο επισκέπτης έχει
την ευκαιρία να απολαύσει
την παραλία Χρούσο, με
τα καταγάλανα νερά και τη
χρυσή αμμουδιά.

Αγία Παρασκευή
Ηρεμία, χαλάρωση, ευεξία και
ιαματικός τουρισμός είναι οι
λέξεις που περιγράφουν με τον
καλύτερο τρόπο την Αγία
Παρασκευή με τα πετρόχτιστα
σπίτια , σκαρφαλωμένα στο
βουνό.Η Αγία Παρασκευή
γνωστή για την παραγωγή
μελιού και για τα ιαματικά
Λουτρά, όπως το
Υδροθεραπευτήριο, αποτελεί
έναν από τους «κρυφούς»
παραδείσους της Χαλκιδικής.

Νέα Σκιώνη
Αν το ζητούμενο στις διακοπές
σας είναι οι θαλασσινές
γεύσεις και οι ήρεμες
οικογενειακές διακοπές τότε η
Ν. Σκιώνη αποτελεί τον ιδανικό
προορισμό για εσάς. Το
μικρό, παραδοσιακό χωρίο,
προσφέρει στους επισκέπτες
όλα εκείνα που αναζητούν
στις διακοπές τους. Μια
ειδυλλιακή εικόνα στο
ηλιοβασίλεμα, μια όμορφη
βραδιά πλάι στο κύμα και μια
υπόσχεση ότι και του χρόνου
θα επισκεφθούν την περιοχή!

Καλάνδρα - Ποσείδι
Πεντακάθαρα νερά, καλό ψάρι, «λευκές»
παραλίες και επιλογή του διεθνούς jet set.
Αυτά παρέχουν στους επισκέπτες η
Καλάνδρα και το Ποσείδι, που αναμφισβήτητα αποτελούν έναν τουριστικό
προορισμό, υψηλών προδιαγραφών,
που μπορεί να σας τα προσφέρει όλα.
Ο επισκέπτης έχει να διαλέξει ανάμεσα σε
κάμπινγκ, δίπλα στη θάλασσα,
οικογενειακά ενοικιαζόμενα και πολυτελή
ξενοδοχεία, σε μια περιοχή που δεν
«κοιμάται» ποτέ.

Φούρκα
Ένα στολίδι αρχιτεκτονικής και
παράδοσης είναι η Φούρκα. Μια
περιοχή αγκαλιασμένη από το
πευκόδασος, με παραδοσιακά
διατηρητέα αρχοντικά, με μικρά
εξωκλήσια και με καταγάλανη
θάλασσα. Η Φούρκα και η
Παραλία Φούρκας είναι από
τους πιο γνωστούς τουριστικούς
προορισμούς της Κασσάνδρας..
Οικογενειακά ή μεμονωμένα, η
Φούρκα είναι το επίκεντρο του
τουρισμού για τη δυτική
Κασσάνδρα.

Κασσανδρινό - Μόλα Καλύβα
Άγνωστο στους περισσότερους
που το προσπερνούν για πιο
«τουριστικά» μέρη. Το
Κασσανδρινό ωστόσο αποτελεί
μια εναλλακτική πρόταση. Ο
«καταπράσινος» οικισμός, με
την πλακόστρωτη πλατεία
μπορεί να σας προσφέρει
παραδοσιακές διακοπές και να
σας δώσει τη δυνατότητα να
ζήσετε τη Χαλκιδική όπως οι
ντόπιοι, που θα σας υποδεχτούν
με ένα ζεστό χαμόγελο.

Κασσάνδρεια - Σίβηρη
Το μέσο της χερσονήσου της Κασσάνδρας, η
Κασσάνδρεια αποτελεί την ιδανική βάση για όσους
θέλουν ήρεμες διακοπές, σε έναν παραδοσιακό
οικισμό, λίγα μόλις λεπτά από τη θάλασσα και από
την πανέμορφη Σίβηρη. Η Κασσάνδρεια είναι σε θέση
να σας προσφέρει άνετες διακοπές οικογενειακού
χαρακτήρα ενώ ο οικισμός της Σίβηρης σφύζοντας
από ζωή, σας δίνει τη δυνατότητα να χαρείτε την
πεντακάθαρη θάλασσα, να απολαύσετε το μοναδικό
ηλιοβασίλεμα και να δοκιμάσετε φρέσκο ψάρι με την
αυθεντική συνταγή του ψαρά! Ο πολιτισμός δεν λείπει
από την περιοχή με πιο γνωστό το Φεστιβάλ
Κασσάνδρας, που χρόνια τώρα αποτελεί θεσμό για
τα πολιτιστικά δεδομένα της Χαλκιδικής. Τα πεύκα και
τα μοναδικής ομορφιάς δάση που καταλήγουν σε
γαλαζοπράσινες ακτές ικανοποιούν και τα πιο
απαιτητικά γούστα.

Κασσάνδρεια
Το μέσο της χερσονήσου της Κασσάνδρας, η
Κασσάνδρεια αποτελεί την ιδανική βάση για όσους
θέλουν ήρεμες διακοπές, σε έναν παραδοσιακό
οικισμό, λίγα μόλις λεπτά από τη θάλασσα και από
την πανέμορφη Σίβηρη. Η Κασσάνδρεια είναι σε θέση
να σας προσφέρει άνετες διακοπές οικογενειακού
χαρακτήρα ενώ ο οικισμός της Σίβηρης σφύζοντας
από ζωή, σας δίνει τη δυνατότητα να χαρείτε την
πεντακάθαρη θάλασσα, να απολαύσετε το μοναδικό
ηλιοβασίλεμα και να δοκιμάσετε φρέσκο ψάρι με την
αυθεντική συνταγή του ψαρά! Ο πολιτισμός δεν λείπει
από την περιοχή με πιο γνωστό το Φεστιβάλ
Κασσάνδρας, που χρόνια τώρα αποτελεί θεσμό για
τα πολιτιστικά δεδομένα της Χαλκιδικής. Τα πεύκα και
τα μοναδικής ομορφιάς δάση που καταλήγουν σε
γαλαζοπράσινες ακτές ικανοποιούν και τα πιο
απαιτητικά γούστα.

Ακτές Κασσάνδρας

Ακτές
ΝΕΑ ΦΩΚΑΙΑ
Αν αγαπάτε τις περιπετειώδεις βουτιές κοντά στα βράχια και τις σπάνιες ομορφιές του
βυθού επιλέξτε την ακτή κάτω από τον Βυζαντινό Πύργο Ν. Φώκαιας. Φυσικό
περιβάλλον γεμάτο άγρια ομορφιά που μπορεί να ανεβάσει την αδρεναλίνη. Για τους
λάτρεις της περιπέτειας, η ακτή του Πύργου Ν. Φώκαιας είναι ιδανική.
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ – ΧΑΝΙΩΤΗ – ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ
Τα σμαραγδένια ζεστά νερά του Τορωναίου κόλπου θα σας κάνουν να ξεχάσετε το
άγχος του χειμώνα. . Πολυσύχναστες ακτές , αμμώδεις και φιλόξενες για κάθε
επισκέπτη που αναζητά το δίπτυχο θάλασσα και διασκέδαση!
ΧΡΟΥΣΩ
Στο Παλιούρι οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν μια ακτή ξεχωριστή για τα πράσινα
νερά της , στο μυχό του φυσικού λιμανιού «Χρούσω». Beach bar και ξέφρενη
διασκέδαση σε μια ακτή που θα χάσετε αν δε γνωρίσετε.
ΣΙΒΗΡΗ
Οικογενειακές διακοπές σε παραλία που σφύζει από ζωή με γραφικά ταβερνάκια και
beach bar. Ρηχή θάλασσα , που προσφέρεται κυρίως για απογευματινό μπάνιο με
τον ήλιο να δύει αργά.
ΠΟΣΕΙΔΙ
Αμμώδες ακρωτήρι με ακτή για πολύ τολμηρούς! Βαθιά νερά και πολλά θαλάσσια
ρεύματα σε μια ακτή που καλά θα κάνετε να πλησιάσετε μόνο αν ξέρετε πολύ καλό
κολύμπι. Παρά τις δυσκολίες της όμως παραμένει μια από τις πιο αγαπημένες
εκατοντάδων λουομένων που αναζητούν ένταση στις καλοκαιρινές διακοπές τους.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Η ακτή Καλλιθέας μπορεί να σας προσφέρει πολλές εμπειρίες.
Βουτιές σε καταγάλανα νερά , ρηχά και ζεστά που μπορούν να
σας χαλαρώσουν απόλυτα… Οικογενειακές διακοπές αλλά και
διακοπές για δύο, σε μια μεγάλου μήκους ακτή που μπορεί να τα
«χωρέσει» όλα…
ΛΟΥΤΡΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Στα Λουτρά Αγίας Παρασκεύης η ακτή θυμίζει έναν παράδεισο
που δεν πρέπει να χάσετε. Παραλία για όλη την οικογένεια και
θάλασσα ρηχή και πεντακάθαρη.
ΚΥΨΑ
Μια ακτή για μοναχικούς ή απόλυτα ρομαντικούς λουόμενους.
Μεταξύ Σάνη και Σίβηρη, λίγο γνωστή και πολύ ιδιαίτερη. Έντονη
φύση και βαθυγάλαζα νερά, σας υπόσχονται πραγματικά
σπάνιες εμπειρίες.
ΣΑΝΗ
Απόλυτα τουριστικός και ανεπτυγμένος μικρός κολπίσκος με
εκπληκτικά χρώματα, ίσως τα πιο έντονα νερά όλης της
Χαλκιδικής. Θα παρκάρετε στο πλάτωμα πάνω στη στροφή αλλά
και δεξιά του δρόμου και θα κατηφορίσετε με τα πόδια.
ΜΕΣΟΝΗΣΙ
Μια καλά «κρυμμένη» ακτή κοντά στις Αγροτικές Φυλακές
Κασσάνδρας που συνδυάζει πευκοδάσος και καταγάλανα νερά.
Ιδανικό περιβάλλον για τους λουόμενους που αγαπούν τον
τρόπο ζωής κοντά στη φύση και μακριά από πολυκοσμία. Στη
διαδρομή για την ακτή Μεσονήσι, έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε
τον υδροβιότοπο Ν. Φώκαιας , όπου ζουν σπάνια είδη πουλιών.

Αρχαιολογικός Τουρισμός
Ιερό Άμμωνα Δία & Διονύσου
Ένας από τους σημαντικούς ναούς που έχουν εντοπιστεί στη Χαλκιδική είναι αυτός του Άμμωνα Δία. Στη
θέση αυτή της χερσονήσου της Κασσάνδρας ιδρύθηκε κατά το β' μισό του 8ου αιώνα π.Χ., από τους
Ευβοείς αποίκους της πόλης Άφυτις, ιερό Διονύσου που λατρευόταν μαζί με τις Νύμφες στο σπήλαιο
κάτω από το βράχο στη νοτιοδυτική πλαγιά του χώρου. Στην επίπεδη επιφάνεια, στο βόρειο τμήμα του
χώρου, ιδρύθηκε προς το τέλος του 5ου αι. π.Χ. ιερό του αιγυπτιακής προέλευσης θεού Άμμωνα Δία.
Αρχικά, προς το τέλος του 5ου αι. π.Χ., κατασκευάστηκε ένας κτιστός βωμός, αλλά αργότερα, στο β'
μισό του 4ου αιώνα π.Χ., κτίστηκε δίπλα στο βωμό περίπτερος ναός δωρικού ρυθμού με λίθινο θριγκό
(ανωδομή). Τον τελευταίο αντικατέστησαν με άλλο μαρμάρινο προς το τέλος του 3ου ή τις αρχές του 2ου
αι. π.Χ. Τη στέγη του διακοσμούσαν πήλινες κεραμώσεις, ανάγλυφες και έγχρωμες. Η σχεδιαστική του
αποκατάσταση είναι δυνατή με βάση τα αρχιτεκτονικά μέλη που βρέθηκαν διάσπαρτα. Στα ρωμαϊκά
χρόνια (1ος - 2ος αι. μ.Χ.) ο ναός μετασκευάστηκε και με το υλικό του κτίστηκαν στη νότια στενή πλευρά
του δύο βαθμιδωτές κατασκευές (κερκίδες), ενώ μεταξύ τους, επάνω στον παλαιότερο βωμό,
κατασκευάστηκε άλλος μικρός βωμίσκος. Στον υπαίθριο αυτό χώρο καθισμένοι οι πιστοί πρέπει να
παρακολουθούσαν κάποια δρώμενα. Όπως δείχνουν τα ευρήματα, η ρωμαϊκή φάση του ναού
διήρκησε μέχρι την εποχή των διαδόχων του Μεγάλου Κωνσταντίνου, οπότε πρέπει να καταστράφηκε
οριστικά. Τμήμα παλαιοχριστιανικού λουτρού που ανασκάφηκε στο βόρειο άκρο του χώρου σχετίζεται
ενδεχομένως με συνέχιση της λατρείας στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, αλλά και αργότερα στη
μεσοβυζαντινή περίοδο.

Αρχαία Μένδη
Η αρχαία Μένδη, η οποία γνώρισε μεγάλη οικονομική άνθηση εξαιτίας των εξαγωγών του
περίφημου Μενδαίου οίνου, ήταν μια από τις αποικίες, τις οποίες ίδρυσε η Ερέτρια στη
χερσόνησο της Παλλήνης τον 8ο αι. π.Χ. Ο κυρίως αρχαιολογικός χώρος, εκτάσης 1200 x 600
μ., εντοπίζεται στο επίπεδο πλάτωμα και τις πλαγιές ενός πευκόφυτου λόφου ο οποίος
καταλήγει ομαλά προς την θάλασσα.. Στην ακρόπολη ή Βίγλα, η οποία εκτείνεται στο
ψηλότερο, νοτιοανατολικό σημείο του λόφου, αποκαλύφθηκαν υπόγειοι αποθηκευτικοί χώροι
με κεραμική (συστάδες από λάκκους-αποθέτες) από τον 12ο έως τον 7ο αι. π.Χ. Στο πλάτωμα,
γνωστό και ως Ξέφωτο, δοκιμαστική τομή αποκάλυψε τμήμα τείχους της κλασικής πόλης. Στο
"Προάστειο", το οποίο αναφέρεται από τον Θουκυδίδη και το οποίο καταλαμβάνει την
παραθαλάσσια εκτός τειχών περιοχή της αρχαίας πόλης, ερευνήθηκαν διαδοχικές φάσεις
κατοίκησης από τον 9ο έως τον 4ο αι. π.Χ. Στο παράλιο νεκροταφείο, που εντοπίστηκε στην
παραλία του ξενοδοχείου Μένδη, ερευνήθηκαν 241 συνολικά ταφές, κυρίως βρεφών και
μικρών παιδιών, μέσα σε μεγάλα αγγεία, που χρονολογούντα από τα τέλη του 8ου έως τις
αρχές του 6ου αι. π.Χ. Τα αγγεία ήταν κυρίως γραπτά, με φυτική και γεωμετρική διακόσμηση, ή
και εγχάρακτα, και αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα του κεραμεικού ρυθμού της
Χαλκιδικής.

Πύργος Ν. Φώκαιας ή Αγ. Παύλου
Σήμα κατατεθέν του χωριού, ο βυζαντινός αυτός Πύργος δεσπόζει επιβλητικός στο λόφο
που βρίσκεται δεξιά του λιμανιού της Νέας Φώκαιας. Είναι πέτρινος, με ύψος 28μ. και είναι ο
μοναδικός που σώζεται μέχρι τις επάλξεις του. Πιθανολογείται ότι κτίστηκε το 1407 σε θέση
προϊστορικής εγκατάστασης, για την προστασία του μετοχίου της Μονής Αγ. Παύλου. Το
1821 πυρπολήθηκε και το 1976 ανακατασκευάστηκε η στέγη του. Γύρω από τον πύργο
σώζονται ερειπωμένα τμήματα της ανατολικής και νότιας πτέρυγας του μετοχίου και
ναΐσκος του 1868. Στον Πύργο, το 1821, είχε εγκατεστημένο το στρατηγείο του ο αρχηγός
της επανάστασης στη Χαλκιδική Εμμανουήλ Παπάς.

Πύργος Σάνης
Ο Πύργος Σάνη ή αλλιώς Πύργος Σταυρονικήτα, βρίσκεται στο λόφο του ξενοδοχείου Sani,
εκεί που πιθανότατα βρισκόταν η ακρόπολη της αρχαίας Σάνης, της πόλης που είχαν κτίσει
άποικοι από την Ερέτρια και ήταν μέχρι τα χρόνια των Ρωμαίων μια από τις ακμαιότερες
πόλεις της Χαλκιδικής. Η ευρεία περιοχή μνημονεύεται με το τοπωνύμιο «Πύργος» από το
1346. Η περιοχή υπήρξε μετόχι της μονής Σταυρονικήτα. Ο Πύργος χτίστηκε το 1543 για την
προστασία του μετοχίου, έχει ύψος 8μ και σώζεται μέχρι σήμερα σε πολύ καλή κατάσταση.
Ρωμαϊκή Αγροικία: Στην παραλία της Μεγάλης Κύψας, ανακαλύφθηκε το 1972 κοντά στη
θάλασσα αγροικία των Ρωμαϊκών χρόνων με ψηφιδωτά δάπεδα και πολλά μαρμάρινα
αρχιτεκτονικά μέλη. Στο σημείο δημιουργήθηκε αργότερα παλαιοχριστιανικός ναός, που
σύμφωνα με τους αρχαιολόγους είχε εντυπωσιακές ομοιότητες με την αρχιτεκτονική των
κτηρίων της ρωμαϊκής εποχής.

Παλαιοχριστιανική Βασιλική Σωλήνα
Λίγα χιλιόμετρα έξω από την Καλλιθέα, στη θέση Σωλήνα υπάρχει η
παλαιοχριστιανική εκκλησία του Σωλήνα που χρονολογείται τον 5ο
αιώνα μ.χ., Είναι χαρακτηριστικό ότι το κεντρικό θέμα των ψηφιδωτών,
ζεύγος ελαφιών μέσα σε παραδείσιο τοπίο, συναντάται τόσο στη
Βασιλική του Σωλήνα. Η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως και το
σταυρόσχημο βαπτιστήριο, που είναι προσκολλημένο στο νάρθηκα
του ναού, καθώς και τάφους με πήλινα αγγεία. Το μεσαίο κλίτος
καταλαμβάνεται από ένα προγενέστερο κτίριο του 13ου αιώνα, που
φαίνεται να ήταν πύργος.

Ναός του Ποσειδώνα
Το αρχαιότερο ιερό του Ποσειδώνα, βρίσκεται στο Ποσείδι, στην
περιοχή που κατά την αρχαιότητα ονομαζόταν αρχαία Μένδη. Ο ναός
λειτουργούσε για περισσότερα από 1000 χρόνια, και υπάρχουν
αναφορές σε αυτόν ακόμα από τον Θουκυδίδη και σε αγιορείτικα
έγγραφα του 14ου αιώνα. Πιθανότατα κτίστηκε από τους Ερετριείς, οι
οποίοι αποίκησαν τη Μένδη και είχαν προστάτη τους τον Ποσειδώνα.
Οι ανασκαφές έφεραν στο φως τέσσερα μεγάλα κτίρια: τον κυρίως
ναό, δύο κτίρια εκατέρωθεν του ναού και ένα αψιδωτό κτίσμα στο
ανατολικό μέρος αυτού. Το τελευταίο, που είναι και το αρχαιότερο,
χρονολογείται από την πρωτογεωμετρική περίοδο (11ος-10ος αι. π.Χ.).
Το δάπεδό του είναι πήλινο και οι τοίχοι είναι από μεγάλες κροκάλες.

Λιμάνι Αρχαιας Σκιώνης
Η αρχαία Σκιώνη τοποθετείται στη θέση «Μύτικας» μεταξύ της Νέας Σκιώνης και του
Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για ένα ύψωμα εξαιρετικά δυσπρόσιτο, που δεσπόζει
πάνω από τη θάλασσα. Από τα νότια η πρόσβασή του δεν είναι δυνατή, καθώς η
πλευρά του μπροστά από τη θάλασσα είναι απόκρημνη.
Η αρχαία πόλη ήταν χτισμένη στο ύψωμα μπροστά από τη θάλασσα, ενώ ο λόφος
στα βόρεια ταυτίζεται με τον οχυρό λόφο που αναφέρει ο Θουκυδίδης μπροστά
από την πόλη . Η πόλη φαίνεται ότι ήταν ισχυρά οχυρωμένη, αφού οι Αθηναίοι την
πολιορκούσαν επί δύο χρόνια. Από την οχύρωσή της ήταν ορατά στις αρχές του
20ου αιώνα λίγα τμήματα ενός πύργου πάνω στο ύψωμα. Σε αυτό το σημείο
τοποθετεί και την ακρόπολη της αρχαίας πόλης.
Σ' ένα νόμισμα της αρχαίας Σκιώνης (500 π.χ. περίπου) εικονίζεται ο ομηρικός
ήρωας Πρωτεσίλαος, ο οποίος αναφέρεται και ως ιδρυτής της πόλης. Σημαντικό
ήταν το λιμάνι της Σκιώνης, το οποίο συνετέλεσε πολύ στην ακμή της. Τον 5ο π.χ.
αιώνα η Σκιώνη, έγινε μέλος της Αθηναϊκής Συμμαχίας, αλλά κατά τον
Πελοποννησιακό πόλεμο προσχώρησε στους Σπαρτιάτες. Η Σκιώνη πλήρωσε
ακριβά αυτή την αποστασία, αφού οι Αθηναίοι κατέλαβαν τη Σκιώνη, κατέσφαξαν ή
πήραν σκλάβους τους κατοίκους της κι εγκατέστησαν σ' αυτή Πλαταιείς, που είχαν
αναγκαστεί να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους.

Λαογραφικό Μουσείο "Κτίριο Αλετρά"
Το κτίριο Αλετρα βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Αφύτου. Κτίσθηκε το
1889 από τον Τριαντάφυλλο Αλετρα. Είναι ένα αξιόλογο δείγμα αστικής
αρχιτεκτονικής και εκφράζει τον επαρχιακό νεοκλασικισμό που
επικράτησε στη Μακεδονία στις αρχές του 19ου αιώνα.
Σήμερα χρησιμοποιείται ως χώρος πολιτισμού. Στο ισόγειο υπάρχει
δανειστική βιβλιοθήκη και ένας εκθεσιακός χώρος που φιλοξενεί εκθέσεις
των συλλόγων του χωριού καθώς και διαφόρων καλλιτεχνών. Στο
υπόγειο υπάρχει η συλλογή αγροτικών εργαλείων ενώ στον όροφο
αναπαρίσταται ένα παραδοσιακό σπίτι της Αφύτου. Όλα τα εκθέματα του
μουσείου (έπιπλα, υφαντά, μαγειρικά σκεύη, εργαλεία) είναι ευγενικές
χορηγίες των κατοίκων του χωριού.

Λαογραφικό Μουσείο Πολυχρόνου
Το Λαογραφικό Μουσείο ιδρύθηκε το 2014, είναι δημιούργημα του Πολιτιστικού Συλλόγου
Πολύχρονου. Βρίσκεται πίσω από τον Ναό του Αγ. Αθανασίου, και διπλά στο κοινοτικό κατάστημα.
Σκοπός του Μουσείου είναι η διατήρηση της πολιτιστικής και πνευματικής κληρονομιάς.
Εκθεση αγροτικών εργαλείων, εξοπλισμού και σκευών για την παρασκευή του ψωμιού, ειδών
μελισσοκομικής και εξοπλισμού ξυλουργικής τεχνης. Υπάρχει ενότητα με τον εξοπλισμό
υφαντουργίας, εργαλεία και είδη καθημερινής οικιακής χρήσης, παραδοσιακές στολές-φορεσιές.
Φωτογραφικό υλικό του χωριού, ιστορικά έγγραφα, χάρτες, χαρτο-νομίσματα και φωτογραφικό
υλικό από αρχαιολογικά ευρήματα του χωριού. Το Μουσείο διαθέτει ακόμη μικρή βιβλιοθήκη με
ιστορικού περιεχομένου βιβλία, η οποία διαρκώς εμπλουτίζεται με καινούριες εκδόσεις και τίτλους.

Λαογραφικό Μουσείο "Αρχοντικό Οικονόμου"
Το Λαογραφικό Μουσείο Κασσάνδρειας δημιούργηθηκε το 2003, σας
υποδέχεται στο χώρο του και σας υπόσχεται ένα ταξίδι μνήμης στο παρελθόν
του τόπου. Τα εκθέματα προσπαθούν να δώσουν μια εικόνα της ζωής στην
Κασσάνδρεια κατά τον προηγούμενο αιώνα. Στον όροφο του κτιρίου
στήθηκε ένα μονοκάμαρο σπίτι. Κυρίαρχο έκθεμα ο αργαλειός και γύρω του
διάφορα υφαντά που με περισσή τέχνη και μεράκι είχαν υφάνει
Κασσανδρινές κοπελιές. Σε άλλο χώρο μπορεί κανείς να δει εργαλεία και
αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν σε διάφορα επαγγέλματα. Στους τοίχους
υπάρχει μια μεγάλη συλλογή ασπρόμαυρων φωτογραφιών από τοποθεσίες
και στιγμιότυπα της ζωής στην Κασσάνδρα
του περασμένου αιώνα.

ΠΡΟΣΚΗΝΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ
Αγίασμα του Αγίου Παύλου - Ν.Φώκαια
Ένα εξωκκλήσι λαξευμένο στο βράχο που σύμφωνα με την παράδοση βρήκε
καταφύγιο ο Απόστολος των Εθνών Παύλος όταν επισκέφθηκε την περιοχή για
να διδάξει. Στο εξωκλήσι αναβλύζει Αγίασμα το οποίο παίρνουν ως ευλογία οι
πιστοί. Ο χώρος είναι ανοιχτός για τους προσκυνητές οι οποίοι μπορούν να
μπουν και να περπατήσουν σε στοά μήκους περίπου 10 μέτρων ώσπου να
φθάσουν σε μία ορθογώνια αίθουσα, στην οποία , σύμφωνα με την παράδοση ,
κατέλυσε ο Απόστολος Παύλος.
Ι.Ναός Αγίου Δημητρίου - Αφύτου
Κτίσθηκε το 1858 στα ερείπια παλαιότερου ναού αφιερωμένου στον ίδιο Άγιο ο
οποίος καταστράφηκε το 1821, στο Χαλασμό της Κασσάνδρας, όπως και
ολόκληρο το χωριό. Πρόκειται για τρίκλιτη βασιλική με τρούλο, ενσωματωμένο
κωδωνοστάσιο, νάρθηκα και αυλή. Κτίσθηκε από βορειοηπειρώτες τεχνίτες με την
προσωπική βοήθεια των κατοίκων του χωριού. Μεγάλη ήταν η συνδρομή του
Σιμωνοπετρίτη μοναχού Φίλιππου.
Το τέμπλο του ναού είναι ξυλόγλυπτο με ζωγραφιστό φυτικό διάκοσμο και
κοσμείται με εικόνες του 19ου αιώνα έργα του Γεωργίου Αθανασίου από την
Γαλάτιστα. Στο κεντρικό κλίτος του ναού υπάρχει η εικόνα της Παναγίας της
Αφυτιώτισσας έργο του 14ου αιώνα από την Κωνσταντινούπολη.
Ξωκκλήσι Παναγίας Φανερωμένης
Το πανέμορφο αυτό εξωκλήσι βρίσκεται σε απόσταση 2 km από τη Ν. Σκιώνη και
χρονολογείται από τον 16ο αιώνα. Στο ναό φυλάσσεται εικόνα της Παναγίας
ζωγραφισμένη σε όρθια βάση αγάλματος. Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, η
εικόνα έφτασε στο εξωκλήσι πλέοντας από τη Θεσσαλία. Στο εσωτερικό του ναού
οι επισκέπτες μπορούν να διαβάσουν το κείμενο της ιστορίας και των θαυμάτων
της εικόνας της Παναγίας Φανερωμένης.

Ι.Ναός Γέννησης της θεοτόκου

Ι.Ναός Αγίου Δημητρίου

Ιερά Μονή Οσίου Ιωάννη Του Ρώσου
Η Ιερά Μονή Οσίου Ιωάννου του Ρώσου βρίσκεται
στην κορυφογραμμή της χερσονήσου
Κασσάνδρας, στην ευρύτερη περιοχή του
Πευκοχωρίου. Πρόκειται για Ιερό Ησυχαστήριο
που επισκέπτεται, ειδικά το καλοκαίρι, πλήθος
πιστών.
Ναό της Γέννησης της Θεοτόκου - Κασσάνδρεια
Μέσα από πλακόστρωτα σοκάκια οδηγείται ο
επισκέπτης στον κεντρικό ναό της Γέννησης της
Θεοτόκου, πού κτίστηκε το 1850. Στο συγκεκριμένο
ναό ενδιαφέρον παρουσιάζουν το παλιό
καμπαναριό, το γλυπτό υπέρυθρο τόξο
(παλαιοχριστιανικό με ανάγλυφες παραστάσεις),
που βρίσκεται στη Δυτική είσοδο και προέρχεται
από το τέμπλο του Αγίου Δημητρίου
Θεσσαλονίκης, ο πλούσιος διάκοσμός του,
αναδεικνύοντας την ιστορική αλλά και
θρησκευτική αξία του ναού.

Παναγία Φανερωμένη

Ι.Μονή Αγίου Ιωάννη Ρώσσου

Αγίασμα Αγίου Παύλου

ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Ένα σύγχρονο υδροθεραπευτήριο λειτουργεί στην περιοχή των
Λουτρών, Αγίας Παρασκευής και αποτελεί μια δομή απαραίτητη για την
Υγεία και την ευεξία. Tο νερό λειτουργεί θεραπευτικά για παθήσεις των
οστών, των μυών, για δερματοπάθειες, γυναικολογικές παθήσεις και
ουρολογικές παθήσεις.
Μετά από επικοινωνία των υπευθύνων τον λουτρών με το Ινστιτούτο
Μεταλλειολογίας του Φράιμπουργκ της Γερμανίας, καταγράφηκε ότι το
νερό της θερμής πηγής είναι μεσόθερμο CI Na-K Br Hs-B As-CO2,
μεταλλικό και υπερτονικό, ενώ η φυσική θερμοκρασία του κυμαίνεται
μεταξύ των 37,5 και 39 βαθμών Κελσίου.

Αν για εσάς οι διακοπές θέλετε να συνδυάζουν και
θεραπευτικό χαρακτήρα τότε δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε
το Υδροθεραπευτήριο Παλλήνης, στην περιοχή Λουτρά
Αγίας Παρασκευής που λειτουργεί καθημερινά απο τις
09:00 πμ ως τις 21:00μμ.

ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Το ναυάγιο του πλοίου «Μυτιλήνη».
Βρίσκεται ΒΔ του όρμου Κύψας, στη χερσόνησο της Κασσάνδρας. Το «Μυτιλήνη», ένα
παλιό γερμανικό motorship, ναυπηγήθηκε το 1941 και πραγματοποιούσε το
δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Μυτιλήνη μεταφέροντας είδη πρώτης κατανάλωσης
(λάδι, δημητριακά, κρασί). Το «Μυτιλήνη» βούλιαξε το 1961 αφού χτύπησε σε ύφαλο
έπειτα από δυνατή καταιγίδα.
Ο όρμος Κουρσάρου
Αν βρίσκεστε στην Κασσάνδρα, τότε ο όρμος Κουρσάρου, στο Παλιούρι , μπορεί να
αποδειχθεί πολύ αξιόλογη επιλογή για καταδύσεις. Το βάθος φθάνει τα 33 μέτρα και ο
βυθός παρουσιάζει σπάνια ομορφιά.

Πόρτο Βαλίτσα
Στον όρμο Παλιουρίου ¨Πόρτο Βαλίτσα¨ , με βάθος κατάδυσης
τα 30 μέτρα, μπορείτε να θαυμάσετε απότομα βράχια, καταφύγια
χταποδιών, οστράκων και πολλών ψαριών.

Πολιτισμός - Εκδηλώσεις
Ακρογωνιαίας σημασίας για την ανάπτυξη του Πολιτιστικού Τουρισμού στην Κασσάνδρα
είναι τι Φεστιβάλ Κασσάνδρας. Μετρώντας 20 χρόνια ζωής έχει φιλοξενήσει διεθνούς
φήμης καλλιτέχνες όπως τον Ray Charles, τον BB King, τη Joanne Baese και Έλληνες
δημιουργούς οπως το Δημήτρη Σγουρο, την Ευανθία Ρεμπούτσικα, τη Χαρούλα Αλεξίου,
την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και δεκάδες άλλους καλλιτέχνες που δίνουν υπεραξία στον
πολιτιστικό αυτό Θεσμό. Θίασοι του Εθνικού και Κρατικού Θεάτρου και ηθοποιοί που
κοσμούν το Ελληνικό Θεατρικό στερέωμα δίνουν κάθε καλοκαίρι το παρόν σ'αυτή τη
γιορτή πολιτισμού! Το Φεστιβάλ ανοίγει τις πύλες του τον Ιούλιο και παραδοσιακά
ολοκληρώνεται στο τέλος Αυγούστου. Διαδραματίζεται στο Αμφιθέατρο της Σίβηρης,
χωρητικότητας 3500 θέσεων. Πρόκειται για το στολίδι της περιοχής που κάθε χρόνο
υποδέχεται χιλιάδες "θιασώτες" του οι οποίοι το παρακολουθούν με προσήλωση.

Παράλληλα σε κάθε περιοχή της
Κασσάνδρας κάθε καλοκαίρι
εκτυλίσσονται εκδηλώσεις όπως η
γιορτή μελιού στη Φούρκα, η
γιορτή του Γαύρου στη Ν.Σκιωνη,
το τριήμερο του Αποστόλου
Παύλου στη Ν. Φώκαια, το
καρναβάλι στο Πολύχρονο, τα
Κασσανδρώμενα και η
Κασσανδρούπολη στην
Κασσάνδρεια, η γιορτή των
Αγγέλων στη Χανιώτη, ο
δεκαπενταύγουστος στο Παλιούρι,
η γιορτή μελιού στην Αγία
Παρασκευή, οι μουσικές
εκδηλώσεις και η γιορτή του
Τραχανά στην Άφυτο, οι
εκδηλώσεις στο Πευκοχώρι και η
γιορτή του Αγίου Παντελεήμονα
στην Καλλιθέα.
Φεστιβάλ Sani Festival
Για περισσότερα από 20 χρόνια, η κύρια
φιλοδοξία του Sani Festival είναι να ανοίξει τις γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ του τουρισμού και
των τεχνών, μεταξύ των Ελλήνων και ξένων επισκεπτών. Υπάρχει μια κοινή γλώσσα, αυτή της
τέχνης και της καινοτομίας. Έτσι, το Sani Festival παρουσιάζει σημαντικούς καλλιτέχνες και
ερμηνευτές που είτε επισκέπτονται την Ελλάδα για πρώτη φορά ή μας προσφέρουν μια
αποκλειστική ευκαιρία να απολαύσουμε την τελευταία τους δημιουργία.

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΠΑΡΑ
Ένα σπάνιο είδος χελώνας , πλούσια βλάστηση και μια
λίμνη που κανείς δεν ξέρει το ακριβές της βάθος… Μια
ονειρική τοποθεσία μεταξύ Χανιώτης και Ν. Σκιώνης
στην κορυφογραμμή της Κασσάνδρας, περιμένει να
την ανακαλύψετε. Μπορείτε να φθάσετε άνετα με το
αυτοκίνητό σας και να περάσετε υπέροχες και
ξεχωριστές στιγμές που θα σας μείνουν αξέχαστες.

ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ
Προστατευμένος από τη συνθήκη
RAMSHAR ο υδροβιότοπος της Ν.Φώκαιας
δε διαθέτει μόνο ξεχωριστή ομορφιά αλλά
διαθέτει και ιδιαίτερη οικολογική σημασία.
Γίνεται κάθε χρόνο καταφύγιο για
εκατοντάδες είδη πουλιών και μπορείτε να
τον επισκεφθείτε με το αυτοκίνητό σας ,
σε απόσταση περίπου 6 χιλιομέτρων από
τη διασταύρωση για την ακτή Σάνη.
Παρατηρητές πουλιών και ομάδες
οικολόγων έρχονται κάθε χρόνο στον
υδροβιότοπο και συνδυάζουν
διακοπές με έρευνα.

Περιπατητικός
Τουρισμός
1.Ξεκινά από τον πύργο Σταυρονικήτα στην
περιοχή Σάνη, περνά μέσα από το μαγευτικό
δάσος και του υγροτόπους της περιοχής
Ν.Φώκαιας και καταλήγει πάλι στον πύργο (2
½ ώρες, υψόμετρο μέχρι 22 μ.
2.Αυτή η διαδρομή ξεκινά πάλι από την
περιοχή Σάνη και συγκεκριμένα από το Porto
Sani Village και καταλήγει στη Σίβηρη. Το τοπίο
είναι υπέροχο δασοσκεπές και υπάρχουν
αρκετά σημεία από όπου η θέα είναι
καταπληκτική. (προγραμματισμένη
επιστροφή, 20 km, υψόμετρο μέχρι 60 μ.)
Oros Panagias
3.Ξεκινά από την παραλία του Ποσειδίου και
Diaporos δρόμο
περνά από τον δασικό
προς
Nikiti
Καλάνδρα, και
καταλήγει
πάλι
στην
παραλία,
η
M
διαδρομή είναι εύκοληVourvourou
αλλά πολύ όμορφη. (2
ώρες, υψόμετρο 80μ)

Moudania

4.Αρχίζει από το Πολύχρονο και ανεβαίνει στο δάσος που
βρίσκεται δυτικά του φτάνει στη λιμνούλαTripotamos
με τις νεροχελώνες και
καταλήγει πάλι στο Πολύχρονο.
Parthenonas
5.Από την Κρυοπηγή κατευθύνεται προς το μικρό και γραφικό
χωριό του Κασσανδρινού
μέσα από ένα όμορφο δάσος.
N. Marmaras
(μακρινή διαδρομή, υψόμετρο 200μ)
Porto Carras
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6.Από το χωριό Χανιώτη κατευθύνεται
προς τοKelifos
εσωτερικό της χερσονήσου και
φθάνει σε σημείο από το οποίο μπορείς να
θαυμάσει τη Ν.Σκιώνη και ένα πανέμορφο
τοπίο. Το τέλος της διαδρομής είναι και
πάλι η Χανιώτη. (υψόμετρο 300μ)

Γαστρονομικός
Τουρισμός
Χαρακτηριστικό της
τοπικής γαστρονομίας που
δεν την συναντάς συχνά στην
ελληνική επαρχία είναι η ποικιλία υλικών
και συνταγών γέφυρά και σημείο συνάντησης της νησιωτικής, ορεινής αλλά και
Μικρασιατικής γνώσης και εμπειρίας για την
καλλιέργεια συλλογή συνάντηση και τελικά
μαγείρεμα εξαιρετικών ποιοτικά πρώτων υλών.
(σιτηρά – λαχανικά – ελιές – λάδι – μέλι – κτηνοτροφία – τυροκομία – ψάρια – όστρακα καθώς και
ποικιλία αγρίων χόρτων – μανιταριών και κυνηγιού)
Εξαιρετικά Πιάτα
Πίτα με άγρια χόρτα και σπανάκι (χορτόπιτα)
Πίτα με τραχανό κατσικίσιο (τραχανόπιτα)
Λουκάνικο χοιρινό με πορτοκάλι και πράσο
Ντολμαδάκια γιαλαντζή
Κοτόπουλο γεμιστό με τραχανά
Κατσικάκι Κασσανδρινό Πασχαλινό
(άνηθο, φρέσκα κρεμμύδια,
ξινά δαμάσκηνα και ρύζι)

Τοπικά Προϊόντα
ΕΛΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Πασίγνωστη ποικιλία ελιάς σε όλη την Ευρώπη. Η μεγάλου μεγέθους
εύγευστη ελιά, συνοδεύει πολλά από τα γεύματα στη Χαλκιδική. Χιλιάδες
κάτοικοι της περιοχής ασχολούνται με την καλλιέργειά της ενώ μπορείτε να
βρείτε μεταποιημένες ελιές για κάθε γούστο.
ΛΑΔΙ
Το αγνό, παρθένο ελαιόλαδο Χαλκιδικής είναι ξακουστό για τη γεύση και
την ποιότητά του. Αναζητείστε το σε όλη τη Χαλκιδική και μη φύγετε αν δεν
το γευτείτε… θα μαγευτείτε!
ΒΟΤΑΝΑ
Σε όλη τη Χερσόνησο τα βότανα φύονται σε κάθε τετραγωνικό μέτρο…
Βότανα για όλες τις παθήσεις μπορείτε να βρείτε σε επιλεγμένα
delicatessen της περιοχής.

ΜΕΛΙ
Το ξακουστό μέλι της Αγίας Παρασκευής κρατά τα σκήπτρα σε
ποιότητα ανά την Ελλάδα. Μπορείτε να το προμηθευτείτε κατευθείαν
από παραγωγούς αλλά το βρίσκετε εύκολα και στα καταστήματα.
ΟΥΖΟ – ΤΣΙΠΟΥΡΟ
Στην περιοχή της Ν. Φώκαιας, όπου οι αμπελώνες καλύπτουν
τεράστιες εκτάσεις, μπορείτε να βρείτε το καλύτερο τσίπουρο και το
καλύτερο ούζο Χαλκιδικής. Το τσίπουρο και η … παρέα του είναι μια
γνωστή εικόνα στη Χαλκιδική που συναντάται σε πολλές περιοχές
κυρίως τις μεσημεριανές ώρες.
ΚΡΙΤΑΜΟ
Αν σας αρέσει το κρίταμο, το μοναδικής γεύσης φυτό που ζει κοντά
στη θάλασσα, τότε δεν έχετε παρά να το αναζητήσετε στις ακτές της
Κασσάνδρας. Σπουδαίας γεύσης κρίταμο μπορεί να συνοδεύσει τα
γεύματα σας ενώ πολύ διασκεδαστική φαίνεται πως είναι η διαδικασία
συλλογής του.

Γραφείο Τουριστικής
Προβολής Κασσάνδρας Χαλκιδικής

