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УВОД
Дестинације су у фокусу пажње свих интересних група у туризму, јер управо оне у
највећој мери подстичу, и мотивишу туристичка путовања.
Туристичке дестинације су простори, у којима велики значај имају туристички ресурси
и вредности, у којима је туризам доминантна или обједињујућа активност, и где је
физиономија простора у највећој мери обликована под утицајем туризма као главног
агенса трансформације.
Грчка се налази у југоисточној Европи, на јужном крају Балканског полуострва. Лежи
на тромеђи три континента-Европе, Азије и Африке. Грчка се на северу граничи са
Бугарском и Македонијом, на северозападу са Албанијом а на североистоку са Турском.
На западу је окружена Јонским морем, на југу Средоземним морем и на истоку Егејским
морем. Близу ње се налазе важни Суецки и Гибралтарски мореузи, затим Босфор и
Дарданели. Овим мореузима воде значајне саобраћајнице. Ови поморски путеви су
допринели да се важност географског положаја Грчке повећа, не само на Балканском
полуострву, Средоземљу, Европи већ и у светским размерама уопште1.
Грчка је изразито медитеранска држава. Релативно је мала земља и по пространству и
по броју становника. Површина износи 131.944 km², од којих 35.511 km² заузимају острва
и архипелази. Има повољан туристички положај. Кроз њу пролазе саобраћајница
европског и светског значаја.
За туристички развој од великог значаја је саобраћајница аутопута Е-75 који повезује
Грчку са западном, средњом и северном Европом. У Солуну, као највећој Грчкој
раскрсници, део туристичког тока који долази из правца севера, наставља своје кретање
преко западне Тракије, даље према Истанбулу, и Блиском истоку. Значајана је и
железничка пруга Пиреј-Атина-Лариса-Солун2.
Када је реч о актрактивним, грчким, туристичким дестинацијама, где је могуће
провести жив и динамичан одмор, посебно се истичу лепоте острва Закинтос. Апартамани
у Лаганасу, главном граду ноћног живота, на острву, по веома повољним ценама пружају
комфоран, и модеран смештај.
Након укратког упознавања са Грчком, као једном врло атрактивном и медитеранском
земљом, у наредном тексту ће детаљније бити анализирано место Лаганас, као избор
већине туриста током туристичке сезоне, због свих својих предности и атрактивне понуде.
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