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ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Παρασκευή - Δευτέρα 24-27 Αυγούστου 2018
Κρήτη: Φαράγγι Σαμαριάς

Παρασκευή απόγευμα: Συγκέντρωση στο λιμάνι του Πειραιά, στην ακτή Κονδύλη για επιβίβαση στο πλοίο με
προορισμό μας τη Σούδα Χανίων.
Σάββατο: Άφιξη γύρω στις 6:00 π.μ. καφεδάκι και επιβίβαση στο λεωφορείο όπου θα μας μεταφέρει στο

οροπέδιο του Ομαλού. Το ξακουστό οροπέδιο του Ομαλού, βρίσκεται τριγυρισμένο από τις ψηλές κορυφές των Λευκών
Ορέων σε υψόμετρο 1040 έως 1250 μ. και απέχει από την πόλη των Χανίων 38 χλμ. Στο οροπέδιο του Ομαλού
συναντώνται 3 από τις επαρχίες του νομού Χανίων, οι επαρχίες Κυδωνίας, Σφακίων και Σελίνου. Εδώ, στη θέση
Ξυλόσκαλο, ξεκινάει η είσοδος στον Εθνικό Δρυμό, και αφού πληρώσουμε εισιτήριο (5 €, το οποίο θα κρατήσουμε μέχρι
την έξοδό μας) θα ξεκινήσει η κατάβαση του φαραγγιού.
Το μονοπάτι είναι δασωμένο με κυπαρίσσια και πεύκα, φαρδύ, ευδιάκριτο και στην αρχή καταβαίνει απότομα,
οπότε απαραίτητα τα μπατόν. Σε όλη την διαδρομή υπάρχει πόσιμο νερό από χτιστές βρύσες καθώς και τουαλέτες...,
οπότε για να μην κουβαλάμε πολλά, ένα μπουκαλάκι νερό και φρούτα ή σνακ μας αρκούν.
Στην διαδρομή μας θα συναντήσουμε τον παλιό οικισμό της Σαμαριάς, που βρίσκεται σε υψόμετρο 300μ. αφού θα
έχουμε περάσει από το εκκλησάκι του Αγ. Γεωργίου. Στον παλιό οικισμό υπάρχουν παλιά κτίσματα, δέντρα που
προσφέρουν άφθονο ίσκιο, νερό και ποιος ξέρει ίσως συναντήσουμε και αγριοκάτσικα... . Το χωριό και το φαράγγι

πήραν το όνομά τους από την αρχαία εκκλησία του χωριού, την Οσία Μαρία (14ος αι.) απ΄ όπου με παραφθορά
προήρθε το όνομα Σαμαριά.
Από εδώ και μετά το τοπίο αλλάζει γίνεται πιο ξερό με λιγότερη βλάστηση και με την κλίση πιο ήπια. Μετά από
καμιά ώρα περίπου, συναντάμε ποταμάκι που μας ακολουθεί για λίγη ώρα και το περνάμε πάνω από ξύλινες γέφυρες..
και συνεχίζοντας για καμιά ώρα ακόμη συναντάμε τις χαρακτηριστικές Πόρτες ή Σιδερόπορτες, που είναι ένα στενό
πέρασμα ανάμεσα σε δυο ψηλούς κάθετους βράχους, οι πλευρές βρίσκονται σε απόσταση μόλις 4 μ. ενώ υψώνονται σε
ύψος 500 μ.
Βγαίνοντας στην παλιά Αγία Ρουμέλη σε αμαξωτό πλέον δρόμο καταλήγουμε στην Αγία Ρουμέλη. Η παλιά Αγία
Ρουμέλη εγκαταλήφθηκε στα μέσα του προηγούμενου αιώνα μετά από μια καταστροφική πλημμύρα, όταν και
μεταφέρθηκε στην σημερινή θέση στην έξοδο του φαραγγιού, στις ακτές του Λιβυκού πελάγους.
Στην έξοδο του φαραγγιού, για τα 2 χλμ μέχρι την Αγία Ρουμέλη υπάρχει και λεωφορείο για όποιον θελήσει...
Ω.Π:

5 - 7 Β.Δ. Α+ (13 χλμ. έως την έξοδο του φαραγγιού και 14,5 έως την Αγία Ρουμέλη)

Ο χρόνος που απαιτείται ποικίλει ανάλογα με τις… καθυστερήσεις για παρατήρηση του εξαιρετικού τοπίου, και το
ρυθμό βαδίσματος των συμμετεχόντων.
Μετά το τέλος της πορείας μας θα έχουμε τον χρόνο να κολυμπήσουμε, γι αυτό μην ξεχάσετε στο σακίδιο μαγιό,
παντόφλες, πετσέτα.... , να ξεκουραστούμε, να φάμε και το απογευματάκι να πάρουμε το καραβάκι για τη Σούγια, όπου
εκεί θα μας περιμένει το λεωφορείο για να μας μεταφέρει στο ξενοδοχείο.
Όσοι δεν πεζοπορήσουν θα μεταβούν με το λεωφορείο στη Σούγια, ή μπορούν να πάρουν και το καραβάκι να
έρθουν στην Αγία Ρουμέλη, όπου θα έχουν όλη, σχεδόν την ημέρα, στην διάθεσή τους, να κολυμπήσουν, μέχρι την
επιστροφή των πεζοπόρων.

Κυριακή: Μετά το πρωινό μας, θα επισκεφθούμε στα Χανιά το αρχαιολογικό μουσείο, θα έχουμε χρόνο για
βόλτες, και το απογευματάκι θα πάρουμε το καράβι για την επιστροφή...
Καλή διάθεση..... και.....χαμόγελα απαραίτητα για την επιτυχία της εκδρομής μας.

Αρχηγοί εκδρομής: Καίτη Λαρεντζάκη - Μάνος Καραμητσόπουλος
Δηλώσεις συμμετοχής: με προκαταβολή, Ζαν Μώρου τηλ. 6996292843 ή Καίτη Λαρεντζάκη 6972086817 ή
στο e-mail ofaktis@gmail.com ή αφήστε μήνυμα στο 210 8623843, μέχρι την 1η Ιουλίου 2018, που είναι και η
τελευταία μέρα ακύρωσης.
Λογαριασμός Τραπέζης: ΕΘΝΙΚΗ 190/352189-32 (Σκολαρίκος Χρ.-Δαυλού Ακτή)
IBAN: GR5001101900000019035218932
BIC: ETHNGRAA
γράφετε το Επίθετό σας και ΚΡΗΤΗ (τα έξοδα κατάθεσης βαρύνουν τον καταθέτη όχι τον Όμιλο)

Απαραίτητα μαζί μας: Άρβυλα, Παγούρι με νερό, μπατόν, καπέλο, γυαλιά ηλίου, αδιάβροχο, αντηλιακό,
μαγιό, σαγιονάρες
Ο αρχηγός της εκδρομής έχει το δικαίωμα, να τροποποιήσει ή να ματαιώσει ένα πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη ή
πριν την έναρξη αυτού, για λόγους ασφάλειας ή ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές, ακατάλληλες καιρικές συνθήκες,
κλπ). Όποιος συμμετέχει, γνωρίζει τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα της δραστηριότητας στην οποία συμμετέχει
και αναλαμβάνει ατομικά την ευθύνη της συμμετοχής του στην δραστηριότητα, αποδεχόμενος τους κινδύνους που
ενέχει καθώς και την ευθύνη για την ασφάλειά του.
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