
ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ / KalamafKa
Στην Καλαμαύκα μπορεί κανείς να θαυμάσει τα «μικρά μετέωρα» του Λασιθίου, 
αλλά και πολλά φαράγγια, με σημαντικότερο αυτό του Χαυγά Καλαμαύκας, 
σπήλαια όπως το «Θεριού Κουφάλα», καθώς και τον επιβλητικό Καλαμαυκιανό 
ποταμό, στις όχθες του οποίου αναβιώνονται κάθε καλοκαίρι τα «Αλωνέματα». 
Οι βραχομορφές της περιοχής έχουν συμπεριληφθεί στον άτλαντα των 
Γεωλογικών Μνημείων του Αιγαίου.

Set in a lush valley in the highest parts of the Dikti mountain range, Kalamafka 
boasts unique geological formations and ancient caves (such as Theriou 
Koufala) dating back millions of years. Each summer, Kalamafka hosts the 
“Alonemata” bread festival, celebrated on the banks of the Kalamafkianos River.

φΑρΑγγι τοΥ ΧΑ / gorge of Ha
Το εντυπωσιακό φαράγγι του Χα κατέχει τον τίτλο του «βασιλιά» των 
φαραγγιών της Κρήτης και συγκαταλέγεται στα δέκα ομορφότερα 
της Ευρώπης. Μέσα σε αυτό χύνεται το παραφάραγγο Μάστορας, 
καταλήγοντας σε έναν καταρράκτη 215 μ., τον ψηλότερο σε όλη 
την Ελλάδα.

The gorge of Ha is one of the most wild and imposing gorges in 
all of Crete, and rightfully belongs to the top ten gorges in Europe. 
Near the end of the gorge, the waterfall of Mastoras (the highest 
waterfall in Greece) plummets over a 215m vertical drop, creating 
an amazing sight.

ΣΕΛΑΚΑΝο / SelaKaNo
Το πευκοδάσος του Σελάκανου αποτελεί διασωζόμενο οικοσύστημα ύψιστου φυσικού 
κάλλους και σημασίας. Καλύπτεται κυρίως από είδη τραχείας πεύκης (Pinus brutia). 
Εκεί παράγεται το περίφημο πευκοθυμαρόμελο (ΠΟΠ).

The mountain forest of Selakano is one of the most spectacular and important ecosys-
tems in the Mediterranean. The honey produced in the area is of exceptional quality 
and has been granted Protected Geographical Status under European Union law.

ιΕρο ΑΛΣοΣ ΚΑβοΥΣιοΥ / KavouSi Sacred olive grove
Το Ιερό Άλσος Καβουσίου ή «Μινωικό Άλσος Ειρήνης» αποτελεί έναν από τους 
σημαντικότερους αρχαίους ελαιώνες παγκοσμίως. Τα αρχαιολογικά ευρήματα 
της περιοχής που σχετίζονται με την καλλιέργεια της ελιάς, είναι μινωικής 
περιόδου. Στο κέντρο του Άλσους, δεσπόζει η Καβουσιανή Αρχαιότερη 
Μινωική Ελιά του Κόσμου, η οποία χρονολογείται άνω των 3000 ετών κι έχει 
ανακηρυχθεί προστατευόμενο μνημείο της φύσης.

The sacred grove of Kavousi is one of the most important ancient olive groves, 
dated from the Minoan period. A magnificent ancient olive tree, considered 
the oldest Minoan olive tree in the world and designated a protected natural 
monument, stands in the center of the grove.

ΘρΥπτή / THripTi
Ο ορεινός όγκος της Θρυπτής φέρνει στα μάτια του επισκέπτη τη 
μαγεία της αγριότητας του Κρητικού τοπίου. Ως τόπος υψηλής 
αισθητικής αξίας, πλούσιας βιοποικιλότητας και ιδιαίτερης 
γεωμορφολογίας, αποτελεί σημαντικό καταφύγιο σπάνιας 
ορνιθοπανίδας.

Mount Thripti, the fifth largest mountain range in Crete, exemplifies 
the rugged beauty of the Cretan outdoors and is an important 
wildlife refuge.

φΑρΑγγι τήΣ ΣΑρΑΚιΝΑΣ / gorge of SaraKiNa
Το φαράγγι της Σαρακίνας είναι ένα από τα πιο επιβλητικά και πλούσια σε νερό και βλάστηση 
φαράγγια της Κρήτης. Τα κατακόρυφα τοιχώματά του και οι διάσπαρτοι ογκόλιθοι κάνουν 
τη διάσχιση του φαραγγιού μια ευχάριστη και αξέχαστη περιπέτεια.

The gorge of Sarakina (or Sarantapichos) is located in the village of Mythoi, 20km from 
Ierapetra. The gorge is 1.5km long and offers visitors a chance to explore a spectacular 
landscape, rich in wildlife and geologic history.

ΛιΜΝή ΜπρΑΜιΑΝώΝ / laKe BramiaNa
Η καταγάλανη λίµνη του φράγµατος των Μπραµιανών αποτελεί 
έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς αποδημητικών 
πουλιών ολόκληρης της Μεσογείου. Την άνοιξη και το φθινόπωρο, 
οι λάτρεις παρατήρησης πουλιών μπορούν να θαυμάσουν, από τα 
ειδικά διαμορφωμένα παρατηρητήρια, τη λίμνη να κατακλύζεται 
από μεταναστευτικά πουλιά, ενώ τον χειμώνα αποτελεί καταφύγιο 
για μερικά από τα πιο σπάνια είδη ορνιθοπανίδας σε παγκόσμιο 
επίπεδο.

A major wetland, Lake Bramiana (a reservoir built in 1986) is 
home to many unique species of waterfowl and birds of prey. In 
the winter, it is an important rest stop for more than 214 migra-
tory bird species. From the bird-watching towers located on its 
shores, visitors can observe glossy ibises, great bitterns, white-eyed 
pochards, black storks, kestrels, lanner falcons, and dozens of other 
rare bird species.

ΝήΣοΣ ΧρΥΣή / cHriSSi iSlaNd
Η Νήσος Χρυσή (Γαϊδουρονήσι) έχει χαρακτηριστεί Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού 
Κάλλους και ανήκει στο ευρωπαϊκό Δίκτυο CORINE–Biotopes, όπως και στο Δίκτυο 
Natura 2000. Ξεχωρίζει για τις χρυσωπές αμμώδεις παραλίες με τα καταγάλανα 
νερά, για το αρκευθόδασος και για τα χαρακτηριστικά χρωματιστά κοχύλια, που 
προσδίδουν στο τοπίο μια ειδυλλιακή εικόνα.

An idyllic location, Chrissi belongs to the CORINE–Biotopes and Natura 2000 European 
networks of protected areas. The island is renowned for its unique juniper forest and 
its exotic beaches, bathed by crystal blue waters and strewn with millions of tiny 
seashells that give them a characteristic pink shimmer.


