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ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

‘’ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΑΜΑΡΙΑΣ – ΟΜΑΛΟΣ - ΣΟΥΓΙΑ’’
Σάββατο 18 & Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου

*1η ημέρα Σάββατο 18/09: ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΟΜΑΛΟΣ
Συγκέντρωση στις 15.30 το μεσημέρι έξω από το γραφείο μας, τακτοποίηση των
αποσκευών στο λεωφορείο και αναχώρηση για τον Νομό Χανίων.
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. Δείπνο προαιρετικά
στην ταβέρνα του ξενοδοχείου, διανυκτέρευση.

*2η ημέρα Κυριακή 19/09: ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ή ΣΟΥΓΙΑ
- Πρωινό για όσους περάσουν το φαράγγι. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την
κοντινή 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..Το πλάτος του κυμαίνεται από 150 έως 3 μέτρα,
στο στενότερο σημείο τις «Πόρτες». Το μονοπάτι είναι δασωμένο με κυπαρίσσια και πεύκα,
φαρδύ, ευδιάκριτο και μόνο στην αρχή κατεβαίνει λίγο απότομα. Συναντάμε πόσιμο νερό από
χτιστές βρύσες σχεδόν σε όλη τη διαδρομή. Το ίδιο συχνά συναντάμε και τουαλέτες.Έπειτα
την πεζοπορία μας καταλήγουμε στην Αγία Ρουμέλη και στην θάλασσα του καταγάλανου
Νότιου Κρητικού Πελάγους. Ξεκούραση και κατόπιν επιβίβαση στο πλοίο, που θα μας
μεταφέρει στην Σούγια. (Αναχώρηση τελευταίου πλοίου για Σούγια στις 17.00). Άφιξη στις
18.00 περίπου, όπου θα ενωθούμε με το υπόλοιπο γκρούπ,για την επιστροφή μας στο
Ηράκλειο το βράδυ (22.00)
- Για όσους δεν περάσουν το φαράγγι, πρωινό. Τοποθέτηση των αποσκευών στο λεωφορείο
μας και αναχώρηση από τον Ομαλό. Πορεία για την Σούγια. . Η διαδρομή είναι μαγευτική,
χαράδρες, άγρια βουνά και η γλυκιά υπόσχεση της παραλίας και της γαλάζιας θάλασσας που
μας περιμένει στο τέλος της διαδρομής.Λίγο πρίν την Σούγια θα κάνουμε στάση για να
θαυμάσουμε το εντυπωσιακό φαράγγι της Αγίας Ειρήνης. Το φαράγγι αποτελεί τµήµα της
περιοχής NATURA 2000.Μετά, επιβίβαση στο πούλμαν και άφιξη στην Σούγια. Η Σούγια
είναι ένα μικρό ψαροχώρι που βρίσκεται στην έξοδο του όμορφου φαραγγιού της Αγίας
Ειρήνης. Αγαπημένος προορισμός των χίπις στην δεκαετία του 70’, σήμερα είναι ένας
ιδανικός τόπος για ήρεμες διακοπές, μέσα σε ένα υπέροχο τοπίο. Μπροστά από τον οικισμό
απλώνεται μια μεγάλη παραλία με χοντρή άμμο και πεντακάθαρα νερά. Το μικρό

χωριουδάκι ξεχωρίζει γιατί ποτέ δεν γεμίζει με πολύ κόσμο αλλά και για την χαλαρή,
ανέμελη ατμόσφαιρα του. Αρκετός χρόνος για μπάνιο, γεύμα, χαλάρωση.Κοντά στην Σούγια
βρίσκεται και η αρχαία πόλη της Λισσού, η οποία ήταν το δεύτερο λιμάνι της Έλυρου. Ήταν
διάσημη για το Ασκληπιείο της και τα ιαματικά λουτρά της. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει και
το σπήλαιο του Πολύφημου που ήταν το σπήλαιο που αναφέρει ο Όμηρος στην Οδύσσεια ως
κατοικία του γίγαντα Πολύφημου.Το απόγευμα θα παραλάβουμε τα άτομα που πέρασαν το
φαράγγι της Σαμαριάς και όλοι μαζί ξεκινάμε το δρόμο της επιστροφής για το Ηράκλειο όπου
και θα φτάσουμε, με απαραίτητη στάση, το βράδυ γύρω στις 22.00.

ΤΙΜΗ,ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ:60€,σε δίκλινο δωμάτιο
Περιλαμβάνονται:






Μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές με κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου.
(1) Διανυκτέρευση σε παραδοσιακό ξενοδοχείο, στο Οροπέδιο Ομαλού, σε
υψόμετρο 1.100μ.
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας.
Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας.

Δεν περιλαμβάνονται:




Γεύματα και προσωπικά έξοδα.
Είσοδος στο φαράγγι 5€ (Παιδιά έως 15 ετών δωρεάν).
Εισιτήριο πλοίου από Αγία Ρούμελη για Σούγια 10€ (παιδιά 5 έως 12 ετών:5€)

