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ÉREZZE A MAKRIGIALOSI WELLNESS PILLANATOT… 

Utazási irodánk, az Andromeda Travel immáron évek óta 
működik Székesfehérváron.  Több éves cégtradícióval rendelkező vállalkozás. 

Fő profilja Görögországon belül pedig 
Makrigialos és Paralia üdülőhelyek, az Olymposz Riviéra gyöngyszemei. 

 
A varázslatos természet isteni külsővel, emelkedett lélekkel, éles elmével ajándékozta meg Görögország 
lakóit. Ma már az utazók többre vágynak a kéklő tengernél, a szikrázó napsütésnél. S persze az, aki 
Görögországban Makrigialoson tölti a szabadságát, rálel arra a bizonyos plusz élményre. Ami a 
legfontosabb: mindezt úgy, hogy minden porcikánkban érezzük a makrigialosi föld csodáit: a természeti 
szépségeket, a helyiek messze földről híres önzetlen vendégszeretetét, amivel sehol másutt nem 
találkozhatunk.  Makrigialoson töltött idő alatt érezni, hogy szinte megáll az élet. Akik egyszer 
kipróbálták, ezt az egyedi helyet, úgy érzik, szükséges visszatérniük. 
A kulturális kirándulások és a szórakozás mellett tervezett szépészeti, regeneráló és vitalizáló            
wellness-programokon vesznek részt. Az Olymposz közeli bájos halászfalu, Makrigialos – tiszta, oxigén dús 
levegővel rendelkezik, melyre szervezetünk minden egyes sejtjének szüksége van. Festőien szép zöld 
környezet; hosszú, homokos szabad strandok, lassan mélyülő tengerpart világa - csábítja az Utazókat.                            
Partszakaszát „kék zászló” elismerő nemzetközi díjjal jutalmazták, a víz minőségét és a tiszta strandokat 
illetően. Neve hosszú partot jelent, többféle grafikájú öböl strandja van. Sikerült megőriznie igazi 
hamisítatlan halászfalu jellegét, ahol szoros barátságok szövődhetnek az ott lakókkal. Nyíltszívű, könnyen 
barátkozó, önzetlen emberek, akik kedvességükkel, vendégszeretetükkel visszavonzzák azokat, akik már 
egyszer nyaraltak e természet közeli helyen. Érdekes és kedvelt színfolt a turisták körében a pénteki heti 
piac. A panorámás tengerparton hangulatos tavernák, kávézók várják a vendégeket, egészséget elősegítő 
ízletes görög ételekkel. A környék üdítően hat! 
                                                                                   

Makrigialos vonzáskörzetében borút is található, a görög borok nagy többsége tükrözi az ország mediterrán 
hangulatát. Így alkalom nyílhatna arra is, hogy megismerkedhessenek a hagyományokkal. 
 
Fiatalító Thalasso-kényeztető FÖVENYFÜRDŐ, melyre Vendégeink jogosultak! 
Makrigialos közelében található egy különleges látványt nyújtó tengeri sólepárló. Az ott tartózkodók szinte 

érintetlen közegben ismerhetik meg, miként távolítja el a sós peeling az elhalt bőrsejteket, s fiatalítja, 
regenerálja a bőrt. Jó hatással van a légzőszervi, mozgásszervi bántalmakra, és ezeket a hatásokat tovább 
lehet fokozni a különböző friss olívaolajos kezelésekkel, mert a vidék klímája kitűnő az olívatermesztéshez. 
A naturális terápiához hozzátartozik az algafürdő, a tengervízben végzett mozgásterápia-masszázs.  Ezen 
helyen a testkezelések legfontosabb jellemzői, hogy serkentik a vér- és nyirokkeringést, méregtelenítenek, 

a zsírégetésben és a feszes bőr kialakításában hatékony segítséget nyújtanak, stresszoldó hatásúak és 
pihentetnek. Vitalizálja a bőrt és a körmöket, emellett csökkentik a cellulitiszt. A friss ottani levegő 

felfrissülést nyújt, különösen jó hatással van a sókristályos víz és a napfény, mely ellazít és megnyugtat. 
Jószerével egy természetes környezetben zajló relaxációs folyamaton esik át a látogató.                        

Újfajta, különleges testérzéssel gazdagodhat. 
 

Látványosan és hatásos módon bizonyítja e tündéri föld azt,  
hogy mindez az életöröm egyik legfontosabb forrása. 

Görögország, Bulgária, Ciprus, Horvátország, Olaszország, Szlovákia, Korzika, Magyarország 
Minőségi üdülések, körutak, kirándulások, szakmai utak belföldre és külföldre egész évben. 

B I Z T O N S Á G O S  U T A Z Á S  –  M I NŐS É G I  K I K A P C S O L Ó D Á S !  
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Utazzon velünk, irány az Andromeda! 
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AA  tteennggeerr  jjóóttéékkoonnyy  hhaattáássaa  
A tenger alkotóelemei hatékonyan segítik a bőr ásványi anyagokkal való újrafeltöltését. A tengeri alga és a bőrsimító 

hatású olívaolaj hatékony segítségével kíméletesen frissé varázsolhatja és helyreállíthatja bőre egyensúlyát. 
AA  tteennggeerr  kkiinnccsseeii  

A tengeri szivacs tele van apró mész- és kovakristályokkal. Ha fürdéskor ezzel dörzsöli testét, fokozhatja vele a 
vérkeringést. A tengeri fű és hínár testpakolása segít a természetes pH-értékének fenntartására,  

s további előnye, hogy a benne lévő vörös alga puhábbá teszi a bőrt, ideális a napi használatra. 
AA  ggyyóóggyyííttóó  tteennggeerrii  iisszzaapp  

Makrigialos közelében lévő tengeri iszap megkönnyíti, fokozza és élénkíti az anyagcserét, megnyugtatja az 
idegrendszert, valamint gyógyítóan befolyásolja a sejtműködést és pozitívan hat szervezetünkre. 

TTTeeennngggeeerrriii   sssóóókkkrrriiissstttááálllyyy   
A tengeri sókristály nemcsak regenerál, hanem frissítő, méregtelenítő hatású, feszesíti a bőrt.  

Növeli a test és szellem feltöltődését, oldja a stresszt, a sejteket regenerálja.  
Érdekes, újfajta testérzés élményével gazdagodhat.  

AApphhrrooddiittéé  ttiittkkaa  
A kozmetikai ipar tudósai megfejtették a titkot. Az óceán- és a tengervíz nyomelem-összetétele hasonló  

az emberi vérplazmáéhoz, tehát a tökéletes szépség hatóanyagait a vizek mélye rejti. 

MMiinnddeezztt  hhooll  ééllhheettii  áátt??  
 

AA  hheellyysszzíínn  MMaakkrriiggiiaallooss  --  GGöörrööggoorrsszzáágg  
Nyugodt, biztonságos üdülőhely, zavartalan relaxáció, ahol belélegezve  

         oxigén dús tiszta levegőt gyönyörködhet az idilli, gyönyörű színvilágban pompázó környezetben és  
 teljesen ellazulva élvezhet egy másik dimenziót, ahonnan megújulva tér vissza.  

                               Homokos, lassan mélyülő tengerpartok, szabad strandok sokasága 
                          SSppoorrtt  ééss  SSzzóórraakkoozzááss 
                            Strandröplabda a tengerparton, kosárlabda, tenisz, görög táncest, activity,   
                            kagylógyűjtögetés, díjmentes diszkó, kagyló-parti gasztronómiával és görög tánc tanulással 
                         11  nnaappooss  ffeellffeeddeezzőő  kkiirráánndduulláássookk  
Meteora sziklakolostorok, Skopelos szigettúra, Skiathos sziget hajókirándulás, Olymposz-hegy, Ókori Pydna,  

Edessa vízesés, Aliakmonas folyó deltája, Thesszaloniki 
 
Miért épp az Andromeda?: 
- buszaink nem egy bizonyos helyen teszik le utasaikat az adott üdülőhelyen, hanem minden esetben  
         a szállásig szállítják és ott fel is veszik az utasokat hazautazásnál, valamint a hazautazás napján  
         csomag megőrzés és mosdó-zuhanyzó használatát biztosítunk; 0-24 órás magyar nyelvű  
         asszisztencia a nyaralás teljes idejére; térkép és görög hasznos gyűjtemény 
 
- az egyénileg utazóknak utazási tanácsokkal ellátott részletes útvonaltervet és térképet biztosítunk, 

amelyen nem csak a legcélszerűbb útvonalat tüntetjük fel, hanem azokat a helyeket, amelyek a 
legkedvezőbbek a az utazás közbeni pihenőre, tankolásra…stb.       

 
- a honlapunkon szolgáltatásaink elektronikus formában való megjelenítése közvetlenül is segíti Ügyfeleinket a 

széleskörű tájékoztatásban.   Klikkeljen www.andromeda.hu     és DÖNTSÖN MOST! 
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