Χρυσή ακτή ή Μάτι
Η πιο Χρυσή και πασίγνωστη παραλία της
Μεσσηνίας !
Οι παραλίες της Μεσσηνίας και ατέλειωτες, χρυσές και
εκπληκτικής ομορφιάς ! Μια από αυτές τις παραλίες, υπάγεται
στο Δήμο Τριφυλίας και συγκεκριμένα βρίσκεται πολύ κοντά
στους Γαργαλιάνους. Μιλάμε για την Υπέροχη, xρυσή παραλία
που ακούει στο όνομα ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ ή ΜΑΤΙ, – όπως τη λένε οι
ντόπιοι.
Η παραλία αυτή, είναι μια πλατιά και απέραντη παραλία μήκους
4,5 χλμ περίπου, με χρυσή αμμουδερή παραλία, για αυτό και
αποκαλείται «Χρυσή Ακτή». Απέχει (11) χλμ από τους
Γαργαλιάνους και αποτελεί την συνέχεια της παραλίας Ρωμανού
προς Βορρά. Είναι από τις δημοφιλέστερες παραλίες της
περιοχής.
Η Χρυσή Ακτή χαρακτηρίζεται από το έντονο χρυσαφί χρώμα της
αμμουδιάς της και την μεγάλη σε μήκος έκτασή της. Είναι μια
οργανωμένη παραλία με ξαπλώστρες, ομπρέλες και κάπου στα
μέσα της παραλίας θα βρείτε αναψυκτήριο και γήπεδο beach
volley, ενώ υπάρχει πάντα κάποιο ήσυχο σημείο για αυτούς που
δε θέλουν κόσμο.
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είναι πολύ πιθανό να
συναντήσετε και χελώνες caretta-caretta που βγαίνουν στην
ακτή για την ωοτοκία τους. Επίσης, η ακτή προσφέρει πολλές
δραστηριότητες θερινού αθλητισμού (surfing, κανό, kite,
θαλάσσιο σκι, τζετ-σκι). Η πρόσβαση με το αυτοκίνητο είναι
εύκολη , ενώ η απόσταση από την γραφική και πανέμορφη Πύλο
είναι επίσης μικρή.
Το μεγαλύτερο μέρος της είναι ελεύθερο. Στην αρχή, εκεί που
καταλήγει ο δρόμος από τους Γαργαλιάνους, θα συναντήσετε
πολύ κόσμο. Όσο απομακρύνεστε, ο κόσμος λιγοστεύει και
μπορείτε εκεί να απολαύσετε το μπάνιο σας με την παρέα σας

και με πολύ λιγότερο κόσμο.

Στο βάθος. -νότια- εκεί σχεδόν που τελειώνει η παραλία,
κοντά στο χωριό Ρωμανός, είναι οι εγκαταστάσεις του
παγκοσμίως γνωστού COSTA NAVARINO, όπως επίσης και την άλλη
πασίγνωστη παραλία της Βοϊδοκοιλιάς.
Η Χρυσή Ακτή, που είναι από τις μεγαλύτερες παραλίες,
διακρίνεται από την πολύ ψιλή και ξανθιά αμμουδιά της. Στην
είσοδο της υπάρχουν αρκετές θέσεις Parking.
Η παραλία προσφέρεται για άτομα κάθε ηλικίας. Τα παιδιά θα
απολαύσουν παιχνίδια στην αμμουδιά και στο ποταμάκι, ενώ οι
μεγαλύτεροι θα χαλαρώνουν στο μπαρ. Αν κάποιοι από εσάς
θέλετε και λίγη περιπέτεια, τότε μπορείτε να κάνετε wind ή
kite surf.

Aν πάλι κάποιοι θέλουν περισσότερη ησυχία, δεν έχουν παρά να

περπατήσουν λίγο πιο πέρα και να απολαύσουν την ησυχία πέρα
από τα αδιάκριτα βλέμματα…

