
Κνωσσανό φαράγγι - Μινωικό µονοπάτι 1 : Πάνω Αρχάνες (Άϊ Γιάννης Μαγκανίτης) – Φουρνί 

1. Πάνω Αρχάνες (Άϊ Γιάννης Μαγκανίτης) 

Το σηµείο έναρξης ή λήξης της διαδροµής. Η διαδροµή είναι διάσχισης µε µήκος 5.920 µέτρα, εποµένως το 
σύνολο της απόστασης που θα διανύσετε εάν επιστρέψετε στο σηµείο έναρξης είναι 11.840 µέτρα. 

 
Στις Πάνω Αρχάνες: 
Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόµου καλή.  
Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι αστικό.  
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδροµής είναι αρχαία, εκκλησίες και αρχιτεκτονικά στοιχεία. 
Στη διαδροµή υπάρχουν χώροι αναψυχής, ξενώνες, χώροι εστίασης και ξενοδοχεία. 
Παρατηρήσεις : Στη διαδροµή συναντάµε την αρχαιολογική συλλογή Αρχανών. Μπορούµε να παρατηρήσουµε 
την παραδοσιακή αρχιτεκτονική καθώς και να δοκιµάσουµε την κρητική διατροφή. Επίσης υπάρχουν 
αµπελώνες και γίνεται οινοποίηση. Μπορεί κάποιος να επισκεφτεί το περιβαλλοντικό κέντρο. 
Από τις Πάνω Αρχάνες (Άϊ Γίαννης Μαγκανίτης) ξεκινάµε µε κατεύθυνση τον παροδοσιακό νερόµυλο, όπου θα 
διανύσουµε 300 περίπου µέτρα µε άσφαλτο.  
Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόµου καλή.  
Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι αστικό.  
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδροµής είναι τα αρχιτεκτονικά στοιχεία. 
Παρατηρήσεις: Στη διαδροµή µπορούµε να παρατηρήσουµε την παραδοσιακή αρχιτεκτονική. 

 

2. Παραδοσιακός νερόµυλος 

Από τον Παραδοσιακό νερόµυλο συνεχίζουµε µε κατεύθυνση τον Άη Γιάννη Μυριστή, όπου θα διανύσουµε 
1.300  µέτρα µε άσφαλτο.  
Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόµου µέτρια.  
Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι παραποτάµιο µε φαράγγι.  
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδροµής είναι τα αρχαία.  
Τα φυσικά µνηµεία της διαδροµής είναι δάση, κοιλάδες ποτάµια και ενδιαφέρουσα χλωρίδα-πανίδα. 
Παρατηρήσεις: Η συγκεκριµένη διαδροµή βρίσκεται παράλληλα µε το ποτάµι. 

 

3. Άϊ Γιάννης Μυριστής 

Από το σηµείο Κεφάλα συνεχίζουµε µε κατεύθυνση το Φουρνί, όπου θα διανύσουµε 1.370 µέτρα δρόµου σε 
µονοπάτι.  
Η βατότητα είναι µέτρια και η κλίση του δρόµου µέτρια.  
Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι παραποτάµιο.  
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδροµής είναι αρχαία και αρχιτεκτονικά στοιχεία.  
Τα φυσικά µνηµεία της διαδροµής είναι δάση, κοιλάδες ποτάµια και ενδιαφέρουσα χλωρίδα-πανίδα. 
Παρατηρήσεις: Στη διαδροµή συναντάµε κυπαρισσώνες και πορτοκαλεώνες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Παλιά εκκλησία 

 
 
Από την Παλιά εκκλησία συνεχίζουµε µε κατεύθυνση το Βενετσιάνικο υδραγωγείο, όπου θα διανύσουµε 100 
µέτρα σε µονοπάτι.  
Η βατότητα είναι µέτρια και η κλίση του δρόµου µέτρια.  
Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι θαµνώδες.  
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδροµής είναι αρχαία και αρχιτεκτονικά στοιχεία.  
Τα φυσικά µνηµεία της διαδροµής είναι δάση, κοιλάδες ποτάµια και ενδιαφέρουσα χλωρίδα-πανίδα. 
Παρατηρήσεις: Στη διαδροµή συναντάµε κυπαρισσώνες και πορτοκαλεώνες. 

 

5. Βενετσιάνικο υδραγωγείο 

 
 
Από το Βενετσιάνικο υδραγωγείο συνεχίζουµε µε κατεύθυνση το Παρατηρητήριο πουλιών, όπου θα 
διανύσουµε 300 µέτρα σε µονοπάτι.  
Η βατότητα είναι µέτρια και η κλίση του δρόµου µέτρια.  
Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι παραποτάµιο.  
Τα φυσικά µνηµεία της διαδροµής είναι η ενδιαφέρουσα χλωρίδα-πανίδα. 
Παρατηρήσεις: Στη διαδροµή συναντάµε ανηφορικό µονοπάτι µε θέα στο Γιούχτα. 

 



6. Παρατηρητήριο πουλιών 

Από το Παρατηρητήριο πουλιών συνεχίζουµε µε κατεύθυνση το σηµείο Κεφάλα (Ανοιχτό Θέταρο), όπου θα 
διανύσουµε 1.750 µέτρα µε χώµα.  
Η βατότητα είναι µέτρια και η κλίση του δρόµου µεγάλη.  
Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι αγροτικό και δασώδες.  
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδροµής είναι οι εκκλησίες.  
Τα φυσικά µνηµεία της διαδροµής είναι δάση και ενδιαφέρουσα χλωρίδα-πανίδα. 
Στη διαδροµή υπάρχουν χώροι αναψυχής. 
Παρατηρήσεις: Στη διαδροµή συναντάµε το Ανοιχτό θέατρο και το άλσος Κεφάλας. 

 
 
7. Κεφάλα (Ανοιχτό Θέατρο) 
 

 
 
Από την Παλιά εκκλησία συνεχίζουµε µε κατεύθυνση το Βενετσιάνικο υδραγωγείο, όπου θα διανύσουµε 800 
µέτρα µε χώµα.  
Η βατότητα είναι µέτρια και η κλίση του δρόµου µέτρια.  
Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι δασώδες.  
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδροµής είναι τα αρχαία.  
Τα φυσικά µνηµεία της διαδροµής είναι δάση και ενδιαφέρουσα χλωρίδα-πανίδα. 
Στη διαδροµή υπάρχουν χώροι αναψυχής. 
Παρατηρήσεις: Μπορούµε να επισκεφτούµε τον αρχαιολογικό χώρο Νεκρόπολης Φουρνί. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Φουρνί 
 

 
 
Αποτελεί το τέλος ή την αρχή της διαδροµής µας. 

 
 
 


