Η «αρχαιότερη ελιά ςτον κόςμο» και ζνα από τα ομορφότερα φαράγγια τησ
Ευρώπησ ςτο Λαςίθι
Πυκνά δάςθ, εντυπωςιακά ςπιλαια, φαράγγια άγριασ ομορφιάσ αλλά και ςπάνια
πετρϊματα και απολικϊματα είναι μερικά από τα κομμάτια που ςυνκζτουν ζνα ξεχωριςτό
μωςαϊκό ςτο Λαςίκι τθσ Κριτθσ. Στον Άγιο Νικόλαο κα βρείτε τθν λίμνη Βουρλιςμζνη, τθν
λίμνθ χωρίσ πυκμζνα όπωσ πίςτευαν κάποτε, όπου ςφμφωνα με το μφκο ζκανε μπάνιο θ
κεά Ακθνά.
Το φαράγγι του Σεληναρίου, με τθν πλοφςια βλάςτθςθ και τα τρεχοφμενα νερά, όπου
βρίςκουν καταφφγιο αρπακτικά πουλιά, προςφζρεται για εφκολθ πεηοπορία, με ενδιάμεςθ
ςτάςθ ςτθν Μονι του Αγίου Γεωργίου, μζχρι τθν ζξοδο του, ςτθ Μίλατο. Εκεί βρίςκεται το
μεγάλο, ιςτορικό ςπήλαιο, που ςτιγματίςτθκε από τισ κυςίεσ κατά τθν Τουρκοκρατία, με
τουσ εντυπωςιακοφσ ςταλαγμίτεσ αλλά και τα αρχαιολογικά ευριματα. Αξίηει να
επιςκεφκείτε το ορεινό πευκοδάςοσ του Σελάκανου, το μεγαλφτερο μελιςςοπαραγωγικό
τόπο τθσ Κριτθσ, και το φαράγγι τησ Σαρακήνασ που προςφζρει πολλζσ εναλλαγζσ τοπίου
για πολφωρεσ εξερευνιςεισ. Ταξίδι ςτον μακρινό παρελκόν κα κάνετε ςτο Φυςικό Πάρκο
Σητείασ με τα εντυπωςιακά πετρϊματα και απολικϊματα. Η διαδρομι, διαςχίηοντασ το
φαράγγι των Αγίων Πάντων με τα ξεχωριςτά τοιχϊματα που μοιάηουν με μανιτάρια
πλευρϊτουσ, γίνεται ξεκοφραςτα κάτω από τθ ςκιά των δζντρων.
Με αφετθρία το Καβοφςι επιςκεφκείτε τθν μνθμειακι «Αρχαία Ελιά», το δζντρο που
χρονολογείται από το 1350-500 π.χ. και με τα κλαδιά του οποίου ςτεφανϊκθκε θ πρϊτθ
νικιτρια του Μαρακωνίου ςτουσ Ολυμπιακοφσ αγϊνεσ του 2004. Το πανζμορφο
πευκοδάςοσ τησ Θρυπτήσ, φωλιαςμζνο ςτα όρθ τθσ Θρυπτισ, φιλοξενεί ςιμερα γυπαετοφσ
τθσ Κριτθσ, κρθτικοφσ λαγοφσ και άλλα είδθ. Λίγο βορειότερα, ςτθν άκρθ του οροπεδίου
Λάκκοσ του Αμπελιοφ με τισ λίμνεσ που δθμιουργοφνται το χειμϊνα, ξεκινάει το μικρό αλλά
όμορφο φαράγγι τησ Αγριόμαντρασ που καταλιγει ςτθν ομϊνυμθ παραλία. Τζλοσ, ζνα από
τα δυςκολότερα αλλά και ομορφότερα φαράγγια τθσ Ευρϊπθσ είναι το φαράγγι του Χα,
που το χειμϊνα προςφζρεται και για canyoning. Στο τζλοσ του παραφάραγγου Μάςτορασ
χφνεται ο μεγαλφτεροσ καταρράκτησ τθσ Κριτθσ φψουσ 215 μζτρων.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε τθν ςελίδα:
http://biopolitics.gr/biowp/biotourism-promotion-leader-area-lasithi/

