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Vackra vandringar på Kreta
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1. Aradena
Aradena är en ganska okänd ravin på Kretas sydvästra sida. Den börjar vid foten av Kretas näst högsta
bergstopp Pachnes, som sträcker sig imponerande 2453 meter över havet. Vandringen är inte mer än 6 km lång,
men de branta stigningarna och sluttningarna brukar vara en utmaning även för erfarna vandrare.
Över Aradenaravinen finns en bro, där den våghalsige kan testa på Europas högsta bungy jump med ett fall på
hela 138 meter.
2. Zakros
Välkommen till en vacker vandring genom ”de dödas dal”. Namnet är inte till för att avskräcka motionärer, utan
det var i det här området som de gamla minoerna begravde sina kungligheter. Den här 8 km långa leden bjuder såväl på historia som fina naturupplevelser. I slutet av vandringen finns resterna av de fyra största minoiska
palatsen som återfunnits på ön. Då temperaturen i den varma högsommaren kan nå runt 40 grader är det viktigt
att skydda huvudet från solen och dricka mycket vätska. Många är de vandrare som genom åren har passat på
att ta sig ett svalkande dopp i Medelhavet efter avslutad vandring.
3. Kalergis
Kalergis är en vandringsled som många missar, då de flesta som kommer till Omalosplatån istället går ner mot
Samariaravinen. Men strax innan den har sin början kan du istället vika av mot Kalergis. Stigen är en del av den
välkända vandringsleden E4 European Footpath. Vill du ha en lite enklare vandring kan du välja att gå på den
närliggande grusvägen som löper parallellt. Oavsett vilket väg du väljer väntar en 10 km lång vandring med fin
utsikt över Omalosplatån och dess omgivningar. Vid Kalergis fjällstuga, på 1600 meters höjd, får du uppleva en
häftig vy över Samaria. Där kan du även besöka Kretas högst belägna toalett.
4. Samaria
Samariaravinen är Europas längsta ravin och erbjuder en 18 km lång vandring genom Samarias nationalpark.
Här vandrar du i en spektakulär miljö med bergväggar som sträcker sig upp över 1000 meter över havet.
När du vid slutet av vandringen kommer fram till Agia Roumeli möter du en fantastisk utsikt som du sent kommer
att glömma. Då Samariaravinen är väldigt krävande under varma sommardagar och stundtals är väldigt brant
rekommenderar vi endast denna vandring till dig med god fysik. Glöm inte rejäla vandringsskor eller kängor och
drick mycket vatten.
5. Imbros
Imbros är Samarias systerravin och erbjuder en 8 km lång vandring i en vacker miljö. Du börjar vandra vid
Askifouplatån i bergskedjan Lefka Ori och tar dig sedan hela vägen ned till byn Komitades, där du kan avnjuta
en god lunch med fin utsikt. Då underlaget till stor del består av grus bör du vara uppmärksam med var du sätter
dina fötter och framför allt ha rejäla skor.
Källa: Morten Stausholm, erfaren vandrare & destinationschef på Kreta

