www.karmatravel.gr

Travel.Karma@yahoo.gr

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
‘’ΟΜΑΛΟΣ – ΧΑΝΙΑ- ΜΕΣΚΛΑ- ΦΡΕΣ’’
Κυριακή 24 Μαρτίου & Δευτέρα 26 Μαρτίου
1η ημέρα Κυριακή 24 Μαρτίου:
Συγκέντρωση στις 10.00 έξω από το γραφείο μας, τακτοποίηση των αποσκευών στο
λεωφορείο και αναχώρηση.
Στάση για καφέ καθοδόν και μετά πορεία για τον Νομό Χανίων και τα καταπράσινα
Μεσκλά στο δρόμο Χανιά - Φουρνές - Ομαλός.Το χωριό είναι μοναδικά
τοποθετημένο ανάμεσα στους καταπράσινους λόφους μέσα στην Κοιλάδα του
Κερίτη, όπως ονομάζεται το ποτάμι που το διασχίζει. Η θέα των βουνών και της
κοιλάδας χαμηλότερα κυριολεκτικά κόβουν την ανάσα. Χρόνος για καφέ,βόλτα στο
όμορφο χωριό.Για όσους το επιθυμούν,θα υπάρχει μικρή εύκολη πεζοπορία στο
Φαράγγι των Μεσκλών.Το φαράγγι στα Μεσκλά είναι από τα μικρότερα σε μήκος
φαράγγια της Κρήτης αλλά ταυτόχρονα είναι από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά γλυπτά
που μπορεί να συναντήσει κάποιος. Το πέρασμα του νερού επί εκατοντάδες, ίσως και
χιλιάδες χρόνια, έχει σμιλεύσει τα συμπαγή ασβεστολιθικά πετρώματα και έχει
δημιουργήσει πανέμορφα στενά περάσματα .Όλο το φαράγγι είναι κρυμμένο
κυριολεκτικά σε μια ρεματιά με ένα μοναδικής ομορφιάς δάσος από κυπαρίσσια και
πλατάνια.
Έπειτα, το απόγευμα, ο δρόμος των Μουσούρων θα μας οδηγήσει στο ξακουστό
Οροπέδιο του Ομαλού και το ξενοδοχείο μας,στα 1.100μ υψόμετρο. Από τον Ομαλό
πηγάζει το γνωστό επαναστατικό άσμα: "ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΞΑΣΤΕΡΙΑ.
Τακτοποίηση στα δωμάτια, ελεύθερος χρόνος για να απολαύσουμε την ομορφιά του
πανέμορφου Κρητικού τοπίου και της αγριότητας των Λευκών Ορέων.
Το βράδυ δείπνο προαιρετικά στην ταβέρνα του ξενοδοχείου και βραδιά για όλους
με ζωντανή μουσική για χορό και διασκέδαση που κανονίσαμε για εσάς,
διανυκτέρευση.

2η ημέρα Δευτέρα 25 Μαρτίου:
Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την τοποθεσία Ξυλόσκαλο στα
1.250 μέτρα ύψος,όπου ξεκινά το μονοπάτι για την διάβαση του διάσημου σε όλο τον
κόσμο φαραγγιού της Σαμαριάς, που είναι από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης με

μήκος 16 χλμ..Στάση για φωτογραφίες.
Συνεχίζουμε για τα Χανιά,όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για βόλτα,καφέ στην
υπέροχη παλιά πόλη και στο διάσημο λιμάνι με τον αιγυπτιακό φάρο.
Ακολουθώντας,έπειτα,τον βόρειο οδικό άξονα, θα φτάσουμε στην καταπράσινη
περιοχή του Αποκόρωνα και στον γραφικό Φρέ που είναι κτισμένος στους πρόποδες
των Λευκών Ορέων, σε υψόμετρο 220 μέτρων..Ο Φρές, σύμφωνα με την
παράδοση,πήρε το όνομά του από τους καθολικούς μοναχούς που έζησαν εδώ κατά
την Ενετοκρατία και ονομάζοντας Φρέρηδες. Η Ευαγγελίστρια, η μεγάλη εκκλησία
του χωριού,που εορτάζει σήμερα, είναι διατηρητέο μνημείο και μέσα θα δείτε την
εικόνα της Παναγίας, έργο του Ευαγγελιστή Λουκά!
Πορεία επιστροφής για το Ηράκλειο ,άφιξη νωρίς το βράδυ, γεμάτοι υπέροχες
εμπειρίες.

Τιμή ανά άτομο 60 €

Περιλαμβάνονται:
 Μεταφορές,ξεναγήσεις,εκδρομές με κλιματιζόμενο πούλμαν του
γραφείου.
 (1) Διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο,με πρωινό,στο Οροπέδιο Ομαλού,σε
υψόμετρο 1.100μ.
 Φόρος διαμονής.
 Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας.
 Μουσική βραδιά με ζωντανή μουσική, για χορό και διασκέδαση, στο
ξενοδοχείο μας στον Ομαλό.

