Η Αμμουλιανή βρίσκεται στον κόλπο του Αγίου Όρους και είναι το μοναδικό κατοικημένο νησί της
Κεντρικής Μακεδονίας. Σε κοντινή απόσταση από την Θεσσαλονίκη, καθώς απέχει μόνο 130χλμ
και με εύκολη πρόσβαση από το λιμάνι της Τρυπητής με ferry boat, ετοιμαστείτε για τις πιο μαγικές
διακοπές της ζωής σας δίπλα στο απέραντο γαλάζιο.
Το νησί των μόλις 4.5 τετραγωνικών χιλιομέτρων, συνδυάζει αρμονικά τις πεντακάθαρες
κρυσταλλένιες παραλίες όπως οι Αλυκές, Μεγ. Άμμος, Καραγάτσια καθώς και πυκνή βλάστηση,
αφού είναι κατάφυτο με ελαιόδεντρα και άλλα οπωροφόρα.
Η Αμμουλιανή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αγιορείτικη παράδοση. Παλιότερα, το νησί
υπήρξε μετόχι της Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους, όπου και κατοικούνταν από καλόγερους,
οι οποίοι διαχειρίζονταν την κτηματική περιουσία. Κύρια ενασχόληση τους ήταν η καλλιέργεια της
γης και η κτηνοτροφία. Στις αρχές του 1925 το νησί παραχωρείται σε πρόσφυγες από τη Μικρά
Ασία και συγκεκριμένα από τα νησιά της Προποντίδας (Γαλλιμή - Πασαλιμάνι -Σκουπιά). Οι
πρόσφυγες, προερχόμενοι από τις περιοχές αυτές, έφεραν μαζί τους τον μικρασιατικό πολιτισμό, τα
ήθη και τα έθιμα τους. Έχοντας την γνώση της θάλασσας ασχολήθηκαν κυρίως με την αλιεία και
κατάφεραν σε λίγα χρόνια να ξεχωρίσουν στον τομέα αυτό.
Το νησί ενδείκνυται για ήρεμες οικογενειακές διακοπές. Διαθέτει εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες,
bars στα οποία μπορείτε να χαλαρώσετε απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο. Το νησί διαθέτει
επίσης ιατρείο, καθώς και φαρμακείο. Η Αμμουλιανή αποτελεί ιδανικό προορισμό για τους λάτρεις
της θάλασσας και των θαλάσσιων σπορ, προσφέροντας υπηρεσίες ενοικίασης βαρκών, καταδύσεων
και κρουαζιέρων στα κοντινά νησάκια Δρένια. Μάθετε περισσότερα για τις δραστηριότητες που
προσφέρονται στην Αμμουλιανή και περιηγηθείτε στον κατάλογο των καταστημάτων του νησιού.
Στην Αμμουλιανή θα βρείτε κάποιες από τις πιο όμορφες παραλίες της Χαλκιδικής. Αλυκές,
Καραγάτσια, Μεγάλη Άμμος και Καλοπήγαδο είναι μόνο μερικές από αυτές. Οι περισσότερες είναι
οργανωμένες, όμως διατηρούν μία ευχάριστη ατμόσφαιρα χαλάρωσης. Ενοικιάζοντας κάποια
βάρκα μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε σε απομονωμένες παραλίες που βρίσκονται διάσπαρτες
τόσο στην Αμμουλιανή, όσο και στα κοντινά νησάκια Δρένια.
Η ψιλή χρυσαφένια άμμος και τα γαλαζοπράσινα νερά, ιδανικά για βουτιές, ψάρεμα ή καταδύσεις,
δικαίως κάνουν την Αμμουλιανή «το κρυφό διαμάντι της Χαλκιδικής».
https://visitammouliani.gr/

