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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ στο ΛΟΥΤΡΟ ΣΦΑΚΙΩΝ
(ΙΜΠΡΟΣ - ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ -ΛΟΥΤΡΟ- ΒΡΥΣΕΣ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ
Συγκέντρωση στο γραφείο μας στις 07.30 και αναχώρηση προς τον νομό Χανίων και τα περήφανα Σφακιά.
Θα ακολουθήσουμε τον βόρειο οδικό άξονα Ηρακλείου-Χανίων.Έπειτα από μια μικρή στάση για καφέ,θα
πάρουμε την παράκαμψη από τις Βρύσες και αφού διασχίσουμε το Οροπέδιο Ασκύφου, θα φτάσουμε στην Ίμπρο.
Στην Ιμπρο, θα θαυμάσουμε πανοραμικά το εντυπωσιακό φαράγγι της Ίμπρου, που είναι το δεύτερο πιο δημοφιλές
φαράγγι της Κρήτης μετά αυτό της Σαμαριάς.Το τοπίο είναι άγριο,πανέμορφο, με "στενές πόρτες" και αξιόλογη
βλάστηση.
Ο δρόμος από την Ίμπρο μέχρι τη Χώρα Σφακίων είναι το γοητευτικότερο κομμάτι της διαδρομής. Παντού γύρω
σας βουνά άγρια (Λευκά Όρη ή Μαδάρες), βαθιά φαράγγια (φαράγγι Ίμπρου στα ανατολικά και Σφακιανό
φαράγγι στα δυτικά), και η γλυκιά υπόσχεση της παραλίας και της γαλάζιας θάλασσας που σας περιμένει στο
τέλος της διαδρομής.
Αφιξη στη Χώρα Σφακίων.Μπροστά μας τα καταγάλανα νερά του Νότιου Κρητικού Πελάγους. Μικρή αναμονή
για το καραβάκι που θα μας μεταφέρει στο μαγευτικό Λουτρό.
Αναχώρηση στις 12.00 με το πλοίο της ΑΝΕΝΔΥΚ για το Λουτρό (25 λεπτά διάρκεια), ένα πανέμορφο, μικρό και
γραφικό ψαρoχώρι. Απολαύστε τον ήλιο, τα πεντακάθαρα νερά και την ηρεμία. Το παραλιακό χωριό Λουτρό
πιστεύεται ότι ήταν το πλευρό της αρχαίας πόλης Φοίνικας και ονομάστηκε έτσι από τα λουτρά που βρέθηκαν
εκεί. Ελεύθερος χρόνος για μπάνιο, φαγητό στην υπέροχες ταβερνούλες δίπλα στο νερό, καφέ, χαλάρωση.
Αναχώρηση στις 17.00 με το πλοίο της ΑΝΕΝΔΥΚ για Χώρα Σφακίων, άφιξη και άμεση επιβίβαση στο πούλμαν
μας.
Θα κάνουμε φυσικά και μια στάση, στις Βρύσες. Το χωριό είναι γνωστό για τη καλή ποιότητα των
γαλακτοκομικών, μην παραλείψετε λοιπόν να γευθείτε και να αγοράσετε τα ωραία τυριά και το τοπικό γιαούρτι.
Αναχώρηση και επιστροφή το βραδάκι στο Ηράκλειο. Άφιξη γύρω στις 21.00

ΤΙΜΗ:25€(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΥΛΜΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΣΙΤΉΡΙΟ ΤΟΥ
ΠΛΟΙΑΡΙΟΥ ΛΟΥΤΡΟ-ΣΦΑΚΙΑ-ΛΟΥΤΡΟ)

