Κρήτη – Φαράγγι Σαμαριάς –
Λευκά Όρη – Φαράγγι της
Ίμπρου

3ήμερη πεζοπορική
14 – 17 Ιουνίου 2019
Στην Κρήτη τίποτα δεν επαναλαμβάνεται. Οι τεράστιες
μορφολογικές αντιθέσεις και οι καιρικές συνθήκες που
επικρατούν στο νησί έχουν σμιλέψει τοπία μοναδικά, που
προκαλούν τον επισκέπτη και κρατούν τις αισθήσεις του σε
συνεχή εγρήγορση. Κάθε διαδρομή στην Κρήτη είναι μοναδική.
Διαφορετικές αισθήσεις, εικόνες, χρώματα, αρώματα, ηχοχρώματα
συνοδεύουν τον επισκέπτη σε κάθε του βήμα.
Στο τριήμερο αυτό θα εξερευνήσουμε ένα μικρό μόνο μέρος του
νομού Χανίων, μοναδικής ομορφιάς.

Παρασκευή 14/6/2019
Συνάντηση στις 8.00 μ.μ. στο λιμάνι του Πειραιά και αναχώρηση
για το λιμάνι των Χανίων.
Σάββατο 15/6/2019
Άφιξη νωρίς το πρωί στα Χανιά και επιβίβαση στο πούλμαν με
προορισμό το Ξυλόσκαλο, στην περιοχή του Ομαλού, για να
ξεκινήσουμε την κατάβαση του διασημότερου φαραγγιού της
Κρήτης, του Φαραγγιού της Σαμαριάς, το οποίο αποτελεί τμήμα
του Ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4 .
Δημιουργήθηκε από το ποτάμι που ρέει ανάμεσα στον κύριο όγκο
των Λευκών Ορέων και το όρος Βολακιάς.
Το μήκος του είναι 13 χλμ και θα περπατήσουμε άλλα 2 χλμ. σε
άσφαλτο, μέχρι να φθάσουμε στην Αγ. Ρουμέλη. Θα χρειαστούμε
περίπου 6 ώρες για να το διασχίσουμε.
Στην Αγ. Ρουμέλη, θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για φαγητό ή/και
μπάνιο και στη συνέχεια θα πάρουμε το καραβάκι για τα Σφακιά,
όπου θα διανυκτερεύσουμε.
Η υπόλοιπη ημέρα θα είναι ελεύθερη.

Κυριακή 16/6/2019
Σήμερα θα ανέβουμε στην ψηλότερη κορυφή των Λευκών Ορέων, τις
Πάχνες (2.453μ.). Είναι ένα από τα πιο άγρια και εντυπωσιακά
βουνά που υπάρχουν, με τεράστιους κρατήρες που μπορεί να
δημιουργήθηκαν από μετεωρίτες ή ηφαίστεια χιλιάδες χρόνιας
πριν.
Από τα Σφακιά θα πάμε στην Ανώπολη και από κει με αγροτικά θα
ακολουθήσουμε τον καρόδρομο της Μαδάρας, που μπαίνει
στην Ορεινή Έρημο των Σφακίων , διασχίζει το απόκοσμο τοπίο
στα Αμμουτσερά, και τερματίζει στην περιοχή Μαύρα Γκρεμνά. Από
εδώ θα ξεκινήσουμε την ανάβασή μας και μετά από δύο περίπου
ώρες, θα φθάσουμε στην κορυφή .
Αφού θαυμάσουμε το σεληνιακό τοπίο θα κατέβουμε από την ίδια
διαδρομή στις Ρουσσές, όπου θα μας περιμένουν τα αγροτικά για
να μας γυρίσουν στα Σφακιά.
Υ/Δ : +/- 500
Το υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο και διανυκτέρευση στα Σφακιά.

Δευτέρα 16 Ιουνίου
Το πρωί
θα ξεκινήσουμε από τα Σφακιά για το Οροπέδιο
Ασκύφου, το οποίο βρίσκεται λίγο νοτιότερα από το χωριό
Ίμπρος, προκειμένου να διασχίσουμε το φαράγγι της Ίμπρου, ένα
από τα βαθύτερα και πιο στενά φαράγγια της Κρήτης.
Η κατάβασή του είναι σχετικά εύκολη και το φυσικό περιβάλλον
είναι πλούσιο. Το πιο εντυπωσιακό κομμάτι του φαραγγιού, είναι
το σημείο όπου στενεύει απότομα και περιορίζεται σε πλάτος που
φτάνει μόλις τα δύο μέτρα, ενώ τα κάθετα βράχια ορθώνονται σε
ύψος 300 μέτρων.
Το μήκος της διαδρομής είναι περίπου 5 χιλιόμετρα και η
κατάληξη του φαραγγιού είναι στο χωριό Κομιτάδες κοντά στην
παραλία του Φραγκοκάστελλου.
Εάν ο χρόνος το επιτρέπει θα επισκεφθούμε το Φραγκοκάστελλο,
όπου μπορούμε να κάνουμε και το μπάνιο μας.

Το Φραγκοκάστελλο είναι γνωστό για το ομώνυμο βενετσιάνικο
κάστρο που σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση, τις όμορφες
παραλίες του και τους Δροσουλίτες,
εμφανίζονται το χάραμα κάθε Μάιο.

τα

φαντάσματα

που

Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τα Χανιά, όπου θα έχουμε
χρόνο για μία σύντομη γνωριμία με την όμορφη αυτή πόλη. Μετά
με το πούλμαν θα πάμε στο λιμάνι, για να πάρουμε το πλοίο.

Άφιξη στον Πειραιά νωρίς το πρωί της Τρίτης.
Σημείωση : Σε περίπτωση ,που λόγω των καταστροφών από τις
πλημμύρες της «Ωκεανίδας» δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο
οροπέδιο του Ομαλού, αντί για το φαράγγι της Σαμαριάς, θα
πραγματοποιηθεί εναλλακτική διαδρομή.
Αρχηγός : Μπέγκα Γκέλυ

Κρατήσεις : Λαγόπουλος Επαμεινώνδας

