
Μινωϊκό µονοπάτι 2 : Αρχάνες - Αρχάνες 

1. Αρχάνες 

Το σηµείο έναρξης ή λήξης της διαδροµής. Η διαδροµή είναι κυκλική µε µήκος 9310 µέτρα, εποµένως το 
σύνολο της απόστασης που θα διανύσετε εάν επιστρέψετε στο σηµείο έναρξης είναι 9.310 µέτρα. 

Από τις Αρχάνες ξεκινάµε µε κατεύθυνση την Ανεµοσπηλιά, όπου θα διανύσουµε 3.880 περίπου µέτρα 
χωµατόδροµου.  
Η βατότητα είναι µέτρια 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 ενδιαφέρουσα χλωρίδα-πανίδα. 
Στη διαδροµή υπάρχουν χώροι αναψυχής. 
Παρατηρήσεις: Στη διαδροµή συναντάµε τον Αρχαιολογικό χώρο Μινωϊκού Ιερού Ανεµόσπηλιου 
(ανθρωποθυσία). 

2. Ανεµοσπηλιά 

 
 
Από την Ανεµοσπηλιά συνεχίζουµε µε κατεύθυνση την Κορυφή Γιούχτα, όπου θα διανύσουµε 2.400  µέτρα σε 
µονοπάτι µε χώµα.  
Η βατότητα είναι κακή και η κλίση του δρόµου µεγάλη.  
Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι ορεινό.  
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδροµής είναι τα αρχαία. 
Τα φυσικά µνηµεία της διαδροµής είναι η ενδιαφέρουσα χλωρίδα-πανίδα. 
Παρατηρήσεις : Στη διαδροµή υπάρχει το Μινωϊκό Ιερό κορυφής. Στη διαδροµή µπορούµε να παρατηρήσουµε 
την ανοιχτή θέα που υπάρχει προς το νοµό του Ηρακλείου 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. Κορυφή Γιούχτα 

 
 
Από την κορυφή Γιούχτα συνεχίζουµε µε κατεύθυνση την Κορυφή Αφέντη Χριστού, όπου θα διανύσουµε 750 
µέτρα δρόµου σε µονοπάτι µε χώµα.  
Η βατότητα είναι κακή και η κλίση του δρόµου µέτρια.  
Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι ορεινό.  
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδροµής είναι αρχαία, εκκλησίες και αρχιτεκτονικά στοιχεία.  
Τα φυσικά µνηµεία της διαδροµής είναι η ενδιαφέρουσα χλωρίδα-πανίδα. 
Στη διαδροµή υπάρχουν χώροι αναψυχής. 
Παρατηρήσεις : Συναντάµε το εξωκκλήσι Αφέντη Χριστού. Υπάρχει ανοιχτή θέα στην οποία µπορούµε να 
παρατηρήσουµε τους γυπαετούς που πετάνε. 

 

4. Κορυφή Αφέντη Χριστού 

 
 
Από την Κορυφή Αφέντη Χριστού συνεχίζουµε µε κατεύθυνση τις Αρχάνες, όπου θα διανύσουµε 2.280 µέτρα 
δρόµου σε µονοπάτι µε χώµα.  
Η βατότητα είναι κακή και η κλίση του δρόµου µεγάλη.  



Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι ορεινό.  
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδροµής είναι εκκλησίες και αρχιτεκτονικά στοιχεία.  
Τα φυσικά µνηµεία της διαδροµής είναι η ενδιαφέρουσα χλωρίδα-πανίδα. 
Στη διαδροµή υπάρχουν χώροι αναψυχής, ξενώνες και χώροι εστίασης. 
Παρατηρήσεις : Υπάρχει ανοιχτή θέα στην οποία µπορούµε να παρατηρήσουµε τους γυπαετούς που πετάνε. 
Επίσης είναι ενδιαφέρουσα η χλωρίδα που υπάρχει στη διαδροµή. 

 

5. Αρχάνες 

Αποτελεί το τέλος ή την αρχή της διαδροµής µας. 

 
 


