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1. Αεροδρόμιο 

 

Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική με μήκος 56.610 μέτρα, επομένως το 
σύνολο της απόστασης που θα διανύσετε εάν επιστρέψετε στο σημείο έναρξης είναι 56.610 μέτρα. 

Από το Αεροδρόμιο ξεκινάμε με κατεύθυνση την Κνωσσό, όπου θα διανύσουμε 6.900 περίπου μέτρα 
χωματόδρομου.  
Η βατότητα είναι άριστη και η κλίση του δρόμου μικρή. 
Το είδος του τοπίου που συναντάμε είναι αγροτικό.  
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι τα αρχαία. 
Στη διαδρομή υπάρχουν χώροι αναψυχής και χώροι εστίασης. 
Παρατηρήσεις: Στη διαδρομή συναντάμε τις Μινωϊκές αρχαιότητες περιοχής Κνωσού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Κνωσσός 

 
 
Από την Κνωσό συνεχίζουμε με κατεύθυνση τα Σπήλια, όπου θα διανύσουμε 2.010  μέτρα χωματόδρομου.  
Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόμου μικρή.   
Το είδος του τοπίου που συναντάμε είναι αγροτικό.  
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι αρχαία και αρχιτεκτονικά στοιχεία. 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι δάση, κοιλάδες - ποτάμια και ενδιαφέρουσα χλωρίδα-πανίδα. 
Στη διαδρομή υπάρχουν χώροι αναψυχής και χώροι εστίασης. 
Παρατηρήσεις: Στη διαδρομή υπάρχει η κοιλάδα Κέρατου ποταμού και υδραγωγείο. 
 

3. Σπήλια 

 
 
Από τα Σπήλια συνεχίζουμε με κατεύθυνση τις Αρχάνες, όπου θα διανύσουμε 7.380 μέτρα δρόμου με χώμα.  
Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόμου μέτρια.  
Το είδος του τοπίου που συναντάμε είναι αγροτικό. 
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι αρχαία, εκκλησίες και αρχιτεκτονικά στοιχεία.  
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι δάση, κοιλάδες-ποτάμια και ενδιαφέρουσα χλωρίδα-πανίδα. 
Στη διαδρομή υπάρχουν χώροι αναψυχής, ξενώνες και χώροι εστίασης. 
Παρατηρήσεις: Υπάρχουν αρχαιότητες και συναντάμε παραδοσιακή αρχιτεκτονική. 
 
 
 



4. Αρχάνες 

 
 
Από τις Αρχάνες συνεχίζουμε με κατεύθυνση το Βαθύπετρο, όπου θα διανύσουμε 3.630 μέτρα δρόμου με 
χώμα.  
Η βατότητα είναι καλη και η κλίση του δρόμου μικρή.  
Το είδος του τοπίου που συναντάμε είναι αγροτικό. 
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι αρχαία, εκκλησίες και αρχιτεκτονικά στοιχεία.  
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι δάση, κοιλάδες-ποτάμια και ενδιαφέρουσα χλωρίδα-πανίδα. 
Στη διαδρομή υπάρχουν χώροι αναψυχής. 
Παρατηρήσεις: Στη διαδρομή συναντάμε Μινωϊκό πατητήρι και τη βίλλα Βαθύπετρου. 
 

5. Βαθύπετρο 

 

 
 
Από το Βαθύπετρο συνεχίζουμε με κατεύθυνση το Χουδέτσι, όπου θα διανύσουμε 4.400 περίπου μέτρα 
χωματόδρομου.  
Η βατότητα είναι καλη και η κλίση του δρόμου μικρή.  
Το είδος του τοπίου που συναντάμε είναι αγροτικό.  
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι εκκλησίες και αρχιτεκτονικά στοιχεία. 
Στη διαδρομή υπάρχουν χώροι αναψυχής, ξενώνες και χώροι εστίασης. 
Παρατηρήσεις: Συναντάμε παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Στη διαδρομή υπάρχει κέντρο παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής καθώς και οινοποιείο 



6. Χουδέτσι 

 
 
Από το Χουδέτσι συνεχίζουμε με κατεύθυνση τα Πεζά, όπου θα διανύσουμε 4.290 περίπου μέτρα 
χωματόδρομου.  
Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόμου μέτρια.  
Το είδος του τοπίου που συναντάμε είναι αγροτικό.  
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι εκκλησίες, μονές και αρχιτεκτονικά στοιχεία. 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι  κοιλάδες-ποτάμια και ενδιαφέρουσα χλωρίδα-πανίδα. 
Στη διαδρομή υπάρχουν χώροι εστίασης. 
Παρατηρήσεις: Στη διαδρομή συναντάμε τη μονή Σπηλιώτισσας. Υπάρχουν οινοποιητικές επιχιρήσεις. 
 

7. Πεζά 

 
 
Από τα Πεζά συνεχίζουμε με κατεύθυνση τη Μυρτιά, όπου θα διανύσουμε 6.270  μέτρα χωματόδρομου.  
Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόμου μέτρια.  
Το είδος του τοπίου που συναντάμε είναι αγροτικό. 
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι εκκλησίες και αρχιτεκτονικά στοιχεία. 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι κοιλάδες-ποτάμια και ενδιαφέρουσα χλωρίδα-πανίδα. 
Στη διαδρομή υπάρχουν χώροι εστίασης. 
Παρατηρήσεις: Στη διαδρομή συναντάμε παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Υπάρχουν αμπελώνες. Μπορούμε να 
επισκεφτούμε το μουσείο Καζαντζάκη. 



8. Μυρτιά 

 
 
Από τη Μυρτιά συνεχίζουμε με κατεύθυνση τα Αϊτάνια, όπου θα διανύσουμε 6.500 μέτρα δρόμου με χώμα.  
Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόμου μέτρια.  
Το είδος του τοπίου που συναντάμε είναι αγροτικό. 
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι εκκλησίες και αρχιτεκτονικά στοιχεία. 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι κοιλάδες-ποτάμια και ενδιαφέρουσα χλωρίδα-πανίδα. 
Παρατηρήσεις: Στη διαδρομή συναντάμε τη γέφυρα Αϊτανίων. Υπάρχουν αμπελώνες 
 
 

9. Αϊτάνια 

 
 
Από τα Αϊτάνια συνεχίζουμε με κατεύθυνση την Επισκοπή, όπου θα διανύσουμε 2.130 μέτρα δρόμου με χώμα.  
Η βατότητα είναι καλη και η κλίση του δρόμου μικρή.  
Το είδος του τοπίου που συναντάμε είναι αγροτικό. 
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι εκκλησίες και αρχιτεκτονικά στοιχεία. 
Στη διαδρομή υπάρχουν χώροι εστίασης, ξενώνες και χώροι αναψυχής.  
Παρατηρήσεις: Στη διαδρομή υπάρχουν αμπελώνες. Συναντάμε παραδοσιακή αρχιτεκτονική 
 
 



10. Επισκοπή 

 
 
Από την Επισκοπή συνεχίζουμε με κατεύθυνση τον Καρτερό, όπου θα διανύσουμε 8.900 μέτρα δρόμου με 
χώμα.  
Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόμου μέτρια.  
Το είδος του τοπίου που συναντάμε είναι αγροτικό. 
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι τα αρχαία.  
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι η πανίδα. 
Στη διαδρομή υπάρχουν χώροι εστίασης, ξενώνες, χώροι αναψυχής και ξενοδοχεία. 
Παρατηρήσεις: Συναντάμε το σπήλαιο Ειλείθυιας. Στη διαδρομή περνάμε από την παραλία Κρατερού. 
 
 

11. Καρτερός 

 
 
Από τον Καρτερό συνεχίζουμε με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο, όπου θα διανύσουμε 4.200 μέτρα δρόμου με 
χώμα.  
Η βατότητα είναι μέτρια και η κλίση του δρόμου μικρή.  
Το είδος του τοπίου που συναντάμε είναι αρχικά αγροτικό και στη συνέχεια αστικό. 
Στη διαδρομή υπάρχουν χώροι εστίασης. 
 



12. Αεροδρόμιο 

 

 
 
Αποτελεί το τέλος ή την αρχή της διαδρομής μας. 
 
 


