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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ - ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ

‘’ ΤΡΙΟΠΕΤΡΑ – ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ’’
Συγκέντρωση στο γραφείο μας στις 08.00, επιβίβαση στο πούλμαν και άμεση αναχώρηση
με προορισμό τα νοτιότερα παράλια του Νομού Ρεθύμνου.
Ακολουθώντας τον κεντρικό οδικό άξονα που διασχίζει τον Νομό Ηρακλείου από βορρά
προς νότο, αφού περάσουμε από Μοίρες, Τυμπάκι, Αγ.Γαλήνη θα πάρουμε την παράκαμψη
για τον Άγιο Παύλο. Είναι ένας κλειστός απάνεμος κόλπος με βραχώδη βυθό, ο οποίος
ενδείκνυται για ήρεμες διακοπές. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις κάποιων ερευνητών, στην
παραλία αυτή κατέφυγε ο Άγιος Παύλος κατά το ταξίδι του για τη Ρώμη.Αν και η παραλία
μπροστά στον οικισμό είναι αρκετά όμορφη,κάποιοι από τους επισκέπτες χρησιμοποιούν τον
Άγιο Παύλο ως βάση εξόρμησης για να ανακαλύψουν τη διπλανή ειδυλλιακή παραλία με
τους Αμμόλοφους. Μπορείτε να φτάσετε εκεί από ένα μονοπάτι με σκαλιά που ανηφορίζει
από την παραλία του Αγίου Παύλου..Aνάμεσα στον οικισμό και τους Αμμόλοφους
συναντάμε την περιοχή της Αποπλύστρας με εντυπωσιακούς βράχους με χαρακτηριστικές
πτυχώσεις που είναι εντυπωσιακά πολύχρωμες και έχουν προταθεί για να ενταχθούν στα
διατηρητέα φυσικά της Ελλάδας!
Συνεχίζουμε το μεσημέρι για να φθάσουμε στα Ακούμια, ορεινό χωριό στους πρόποδες του
όρους Σιδερώτα, σε υψόμετρο 530.Απο εκεί ο δρόμος κατηφορίζει φιδογυριστά για να
καταλήξει στην Τριόπετρα Ρεθύμνου,μια παραθαλάσσια περιοχή εξαιρετικού φυσικού
κάλλους, με τρεις χαρακτηριστικούς, εντυπωσιακούς βράχους στη μαγευτική ακρογιαλιά της,
που βρέχεται από τα κρυστάλλινα νερά του Νοτίου Κρητικού πελάγους.Η κύρια παραλία της
Τριόπετρας, η Μεγάλη Τριόπετρα σχηματίζεται δυτικά των τριών βράχων, η οποία
εκτείνεται δυτικά για περίπου δύο χιλιόμετρα! Εχει χοντρή άμμο και υπέροχα βαθιά νερά.
Ένα τμήμα της παραλίας είναι οργανωμένο με ταβέρνες και ομπρέλες, αλλά ποτέ δεν έχει
τόσο κόσμο ώστε να φαίνεται γεμάτη.
Αναχώρηση και επιστροφή για το Ηράκλειο,με ενδιάμεση στάση. Άφιξη το βράδυ ,γεμάτοι
υπέροχες εμπειρίες.

ΤΙΜΗ:17€



ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΟΥΛΜΑΝ.
Για την εξόφληση της εκδρομής,οι πελάτες έχουν την δυνατότητα να πληρώσουν
μετρητοίς ,είτε με κάρτα VISA -MASTERCARD ,είτε με κατάθεση στους
τραπεζικούς λογαριασμούς του γραφείου.

