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Het Samaria-pad

Kreta

GRIECHENLAND

KRETISCHES MEER

Paleochora Lisos
Sougia Agia Roumeli

Loutro

Chora Sfakion

Epar.Od. Chanion
Omalos

Sfakia
Pakhnes

Samaria Schlucht

Reistype
Voyages de trekking, voyages de randonnée

Land van bestemming
Griekenland

Travel Code
2GRHER001

Nombre minimum de participants
à partir de 1 personne

Durée du voyage
7 days

Highlights Profiel

 > Explorez d‘impressionnantes 
gorges

 > Découvrez des baies cachées
 > Traversez le plus long sentier 
de randonnée d‘Europe

 > D‘hébergement en héberge-
ment

 > Avec transport de bagages
 > Chemins pour la plupart tra-
cés et facilement accessibles, 
il faut avoir le pied sûr

Côte sud-ouest de la Crète - un paradis pour les randonneurs et 
les amoureux de la nature. Profitez du silence et de la vue gran-
diose sur le plateau d‘Omalos et parcourez d‘impressionnantes 
gorges qui vous mènent vers des plages cachées. Découvrez des 
vues panoramiques fantastiques jusqu‘à la mer de Libye, parcou-
rez la plus longue gorge d‘Europe, les gorges uniques de Samaria 
et appréciez l‘odeur du thym sauvage et de la sauge. Laissez-vous 
envoûter par la cuisine secrète des spécialités crétoises.

Prestaties

 > 7 nuits dans des hôtels sélectionnés, chambres avec bain/douche 
et toilettes

 > Transferts selon itinéraire
 > Transport des bagages d‘hébergement à hébergement
 > Données GPS disponibles
 > 7x Ontbijt
 > Carnet de voyage ASI
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Individuele vlucht naar Heraklion of Chania. Rit met de taxi of met 
het openbaar vervoer naar Paleochora.

Dag 1 Levendig Paleochora

Accommodatie
Accommodatie Hotel Glaros of vergelijkbaar
GR

De Agia Irini-kloof blijkt een diepe insnijding door de westelijke 
kloof te zijn Uitlopers van de imposante Witte Bergen en beto-
vert met hunpijnbomen, platanen en oleanders. Je wandelt in 
de schaduw en weer 1.000 m omhoog. Het Omalos-plateau is 
fascinerend - dennen-, esdoorns- en eikenbomen wisselen elkaar 
af te midden van imposante bergtoppen. Voor de overnachting 
in Omalos: je bagage wordt van Sougia rechtstreeks naar Agia 
Roumeli vervoerd, dus pak alleen de benodigdheden in je rugzak 
voor vandaag.

Dagtoer

Dag 3 Pittoresk hoogtepunt: Sougia - Agia Irini-kloof - Omalos

Afstand
ong. 16 km

Wandeltijd
ong. 7:00 h

Stijgen
ong. 1.250 m

Dalen
ong. 100 m

Maaltijd
Ontbijt

Accommodatie
Neos Omalos Hotel ** of vergelijkbaar
GR

Er wacht een middelzware wandeling op jou met goed begaan-
bare paden, die toch een goede basisconditie vereist - een unieke 
natuurbelevenis. De meest bezochte kloof gaat meestal open 
van mei tot oktober, maar wordt bij slecht weer om veiligheidsre-
denen door de autoriteiten gesloten. Het is het beste om de dag 
vroeg in de ochtend te beginnen om van de zee te genieten en de 
traditionele keuken te proeven aan het einde van de wandeling in 
Agia Roumeli.

Dagtoer

Dag 4 Een must: de Samariakloof

Afstand
ong. 16 km

Wandeltijd
ong. 6:00 h

Stijgen
ong. 50 m

Dalen
ong. 1.250 m

Maaltijd
Ontbijt

Accommodatie
Hotel Gigilos of vergelijkbaar
GR

Een indrukwekkende wandeling aan de voet van de steil aflopen-
de kustbergen, langs kleine en grote kiezelstranden en de opmer-
kelijke Byzantijnse kerk van Agios Pavlos. Dennenbomen bieden 
heerlijke schaduw en wisselen het landschap af. In de afgelegen 
baai van Marmara heb je een zwemstop verdiend en een heerlijke 
maaltijd in de taverne hierboven. Je wandelt verder, altijd langs de 
kust, naar de etappebestemming Loutro. Het voormalige vissers-
dorp ligt in een halvemaanvormige baai met helder water en is 
autovrij.

Dagtoer

Dag 5 Klassieker van de zuidkust: Agia Roumeli - Loutro

Afstand
ong. 15 km

Wandeltijd
ong. 5:30 h

Stijgen
ong. 280 m

Dalen
ong. 280 m

Maaltijd
Ontbijt

Accommodatie
Hotel Madares of vergelijkbaar
GR

Beleef vandaag de unieke flora en fauna van de regio, evenals het 
kristalheldere water in Lissos. Wandel bergopwaarts naar Cape 
Flomes, een uitstekende uitloper van de steile kust- een geweldig 
uitzicht is gegarandeerd. Op de landtong bevinden zich de ruïnes 
van het oude Lissos met de Asclepius-tempel en de voormali-
ge bron van het heiligdom. Een vredige sfeer die uitnodigt tot 
verpozen. Het langeafstandswandelpad E4 loopt door de groene 
Lissos-kloof in een droge rivierbedding. Wandel tussen de indruk-
wekkende rotswanden en aan het einde bereik je de etappebe-
stemming Sougia met zijn gezellige cafés en tavernes.

Dagtoer

Dag 2 Eenzame kusten en vergeten heiligdommen

Afstand
ong. 15 km

Wandeltijd
ong. 5:30 h

Stijgen
ong. 380 m

Dalen
ong. 380 m

Maaltijd
Ontbijt

Accommodatie
Hotel Santa Irene of vergelijkbaar
GR
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Dagtoer

Dagtoer

Afstand
ong. 16 km

Afstand
ong. 7 km

Wandeltijd
ong. 5:30 h

Wandeltijd
ong. 3:00 h

Stijgen
ong. 850 m

Stijgen
ong. 90 m

Dalen
ong. 850 m

Dalen
ong. 50 m

Je klimt naar het dorp Anopolis op 580 m hoogte en volgt dan een 
rotspad naar beneden naar de zuidkust. Geniet van het fantasti-
sche uitzicht over de Libische Zee, Loutro en het eiland Gavdos. Na 
de ruïnes van het bijna verlaten dorp Aradena begint de wan-
deling door de Aradena-kloof langs een rivierbedding totdat je 
Loutro weer langs de kust bereikt.

Twee prachtige stranden nodigen je uit om te zwemmen tijdens 
de wandeling. Achter het strand overwin je een paar meter 
hoogte die de kleine Kaap Poutna omgeeft. Het zoetwaterstrand 
Glika Nera wordt omsloten door bijna verticale, spectaculaire 
steile wanden en bevat, zoals de naam al doet vermoeden, grote 
zoetwatervoorraden. Het pad kronkelt door enorme rotsblokken 
en klimt dan een alpien pad op en loopt verder naar Chora Sfaki-
on. Hiervoor mag je niet duizelig zijn. In het kleine stadje vind je 
enkele tavernes en een kleine markt aan de haven.

Après le Ontbijt, trajet individuel vers l‘aéroport d‘Héraklion

Dag 6 Wild en ruig: de Aradena-kloof

Dag 7 Spectaculaire kustwandeling: Loutro - Chora Sfakion

Dag 8 Au revoir

Maaltijd
Ontbijt

Maaltijd
Ontbijt

Maaltijd
Ontbijt

Accommodatie
Hotel Madares of vergelijkbaar
GR

Accommodatie
Hotel Xenia *** of vergelijkbaar
GR


