Turbok for Sydenferien – Forkortede
turbeskrivelser for:

Kreta
Innhold:
Kjørekart
KT1 Samariaravinen
KT2 Gingilos
KT3 Psiloritis
KT4 Kyststi til Loutro
KT5 Loutro til Marmarastranden
KT6 Marmarastranden til Loutro
KT7 Loutro til Anopoli
KT8 Aradenaravinen
KT9 Pachnes
Antall sider totalt 15. A4 format. Vi anbefaler utskrift på bare
ene siden av arket.
For å redusere sideantallet er beskrivelsene nedkortet i forhold
til Turbok fort Sydenferien. Vi regner med at boka brukes til å
velge tur, kjøring fram til parkeringsplassen og til å finne
starten på stien. Herfra kan utskriften som du finner her ta
over. Fordelen er at du slipper å ta med boka på fjellet.
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Dalen har flatet ut - med en flott elv.

Aghia
Roumeli
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1 km
Båt til Hora Sfakion

Samariaravinen
Stien går bratt nedover mange hundre
høydemeter i fine svinger med solid rekkverk.
Langt der nede flater dalen ut, og du fortsetter
i nærkontakt med elven (3). Flere steder må
du krysse elven (4).

Elven i dalbunnen krysses flere ganger.

5

Mot slutten kommer du til et sjekkpunkt der
du må vise billetten (5). Det er ennå noen fine
partier med sti og elv (6). De siste ti
minuttene går du på asfaltvei ned til
restaurantområdet i Aghia Roumeli. Herfra
tar du båt og buss tilbake til hotellet.
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Turbøker for
Ålesund, Molde og
Kristiansund.
Skibok for
Romsdal.
Sjekkpunkt i utgangen av ravinen.
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Til høyre for restauranten.
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Gingilos
Etter ett hundre meter passerer du til høyre for
en restaurant (6). Stien fortsetter oppover med
et gjerde som sikring der du er i kontakt med
kanten av stupet mot venstre (7). Stykkevis er
det både trappetrinn og E4-skilt. Du stiger for
det meste på den venstre kanten av fjellet.
Stien flater ut, og du fortsetter vannrett i
fjellsiden mot turens mest spennende parti (8).
Etter en liten nedstigning der det er bratt ned til
venstre, går stien gjennom fjellet (9)! Like
etterpå må du mellom to tettstående klipper
(10). Senere stiger stien. Her finner du også
drikkevann (11). Stien fortsetter i mange og
slake svinger opp til et sadelpunkt.
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Gjennom fjellet!

10

Mellom klippene.

Med gjerde som avgrensning mot stupet.

8

Herfra ser du turens mest spennende parti.
11

Godt drikkevann!
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Starten på toppryggen.

14

Toppen i sikte.

15

13

Lett klyving mot toppen.

I sadelpunktet skal du dreie til venstre
oppover ryggen. Stien videre er mindre
synlig, men den er merket med små varder
og til dels med gule piler. Den svinger
tidlig ut på høyre side (12). Høyere oppe
går den over på venstre side. Her er noen
partier med enkel klyving uten at det er
luftig (13). Mot slutten legger stien seg
igjen på høyre side (14). På toppen er det
en stor varde (15).
Du kan fortsette videre til et bedre
utsiktpunkt til venstre - mot øst (15). Men
dit er det krevende å gå (16). Følg i så fall
høyre kant av ryggen til utsiktspunktet.
Herfra kan du se store deler av ruten du
kom opp. Fra hovedtoppen kan du også gå
til den høyere toppen mot syd, Volakias
2116 moh (18). Fra denne toppen ser du
Samariaravinen ende ut i havet.
Retur samme vei som opp.
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Toppvarden.
18

Mot Volakias.

Mye klyving mot utsiktspunktet.

KT2

KT3
Psiloritis
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Etter 100 meter dreier du mot
høyre i retning Zevs hule (7).
Guden Zevs ble gjemt i hulen av sin
mor fordi faren slukte sine barn.
Hulen er fritt tilgjengelig. I den
andre skarpe høyresvingen finner
du merket for stistarten (8). Følg
stien oppover. Stykkevis er det
flere ”villstier”. Det kan være
vanskelig å avgjøre hvilken du skal
følge. Men du skal stige jevnt og
passere under to små berg med
tydelige gulsvarte piler (9 og 10).
Stien er sporadisk merket med små
varder og E4-skilt.
Når du kommer til en liten dal,
svinger stien inn i denne (11). Stien
følger dalen (12) i 1,5 km.

Under det første berget.
10

Det andre berget.

Stistart.
11

Inn i dalen.

12

Følg stien opp dalen.

13

Til høyre på ryggen.
15

Kryssing av den tredje dalen.
16

Den mest markerte av de tre dalene.
17

KT3

14

Kryssing av den første dalen.

Du kommer opp på en slak
rygg der det er en stang og en
varde (13). Den tydeligste
stien herfra går ned mot
venstre, men vi velger en
annen trasé som bringer oss
raskere til toppen. Drei nitti
grader til høyre ved stangen
og følg stien slakt oppover.
Stien svinger til venstre over
berget som ses på bilde 13.

18

Etter berget skal du krysse
noen små daler via tre slake
rygger (14, 15 og 16). Den
midterste av disse dalene er
mer markert enn den første og
siste.
Den fjerde dalen som skal
krysses, er betydelig større og
går mellom Koussaka og
Vouloumenou (17). Etter
stigningen ut av dalen
kommer du opp på den flate
sørryggen fra Vouloumenou.
Her passerer du en steinhytte
og ser neste motbakke (18).
Kryss dalen vest for
Vouloumenou og gå opp
denne bakken.

På sørryggen fra Vouloumenou.
19

Mellom Koussaka og Vouloumenou.

Nå ser du snart toppen (se turens tittelbilde). I den
nordvendte skråningen mot toppen kan det ligge snøfonner
(19). Hvis disse er harde og bratte, kan du skli og treffe
steinuren under. Gå nedenfor om nødvendig.
På toppen finner du en steinhytte med to rom (20)!
Returner samme vei.

Harde snøfonner kan være farlige.

KT4

40
300 0
200
100

8

P

6
Glica Nera

4

2

1

Loutro

Hora Sfakion
1 km
7

3

Kyststi til Loutro

5

Stien går ned i noen
svinger mot sjøen (3) og
fortsetter i en fin, innhugget trasé i berget.
Her er det luftig, men
stien er bred med kant
mot stupet (4).
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Stien fortsetter gjennom
en ur med store steiner
(5). Etter denne kommer
du til en nudiststrand,
Glica Nera (6). Stranden
er populær for camping.
Fra stranden stiger stien
opp på neset. Du
passerer et kapell. Etter
neset følger stien fjæra.
Den siste delen går
noen meter over sjøen
(8). Du kommer inn
bakveien i Loutro (9).
Retur med rutebåt eller
taxibåt om du da ikke
vil gå tilbake.

Etter berget er det fin sti i grov ur.
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Loutro.
9

Bakveien inn i Loutro.
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Du krysser nudiststranden Glica Nera.
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Loutro Marmarastranden
Venstre.
4

Den øverste restauranten.
5

Mot Phonix på toppen av bakken.
7

Ut av veien rett etter Phonix.

Turen starter midt i Loutro
mellom flere hus. Se bildene 24 som er tatt med få meters
mellomrom. Etter den øverste
restauranten kommer du på
stien som går opp på høyden
bak Loutro. Her må du til
høyre mot Phonix (5) slik
skiltet angir. God sti til toppen
av halvøya.
Du krysser nå halvøya og får
utsikt over Phonix og store
deler av resten av ruten (6). Gå
ovenfor bygningene i Phonix.
Her følger du en grusvei et
stykke før du tar av mot høyre
mot en liten høyde (7). Oppe
på denne må du til høyre som
vist (8). To hundre meter
senere kommer du inn på en
grusvei (9) som du følger
horisontalt i flere svinger. Der
det står ”Beach” på store
steiner tar du av fra veien ut på
sti til venstre (10). Like før
stranden går stien ned mot
sjøen. Ta samme vei tilbake eller
følg den alternative nedre ruten,
beskrevet i KT6.

8

Mot neste grusvei.

9

Inn på grusvei.
10

Ut av veien ved ”Beach-steinen”.
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På vestsiden av høyden ser du Phonix og store deler av ruten videre.
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Marmarastranden

Retur fra stranden.

2
500 m

Marmarastranden - Loutro

Nedre rute til høyre (øvre rute opp).
3

Inn i restauranten.
4

Fra Marmarastranden følger du
stien på skrå oppover mot høyre
(1). Snart får du valget mellom
den øvre og nedre ruten (2). Ta til
høyre her (nedre rute). Stien går
på en hylle over sjøen. Du skal på
oversiden av en liten strand og
ned på neste. Her er det litt luftig.
Kanskje du må hjelpe til med
hendene i nedstigningen.
I enden av stranden går du gjennom en restaurant (3) og opp
trappene som vist (4). ▲ Etter
trappene skal du passere tett innpå
et hus på dets høyre side (5). Stien
fortsetter bort fra sjøen. Når stien
nærmer seg bilveien, går den opp
mot høyre (6). Du følger gjerdet
opp på den lille høyden.
Nå er vi på øvre rute (KT5). Du
krysser høyden (7). Etter høyden
går du noen meter på bilvei. Følg
så stien på oversiden av bygningene i Phonix (8). Deretter får du
en liten stigning til den siste
høyden. Du krysser over denne og
følger stien ned i Loutro (9).

Ut av restauranten.
5

▲ Legg merke til stolpen.

6

Opp på høyden.

7

Over høyden mot Phonix.
8

Forbi Phonix.
9

Ned I Loutro.
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Anopoli
Turstart nær enden av bebyggelsen.
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Loutro - Anopoli
Turen starter nær enden av
bebyggelsen (1) i Loutro. Du går
inn et smalt smug mellom to
restauranter (2 og 3). Bak
bygningene må du opp noen
trapper (4). Like etter kommer en
skarp høyresving (5) der du forlater
bygningene.

Til høyre etter smuget.

Opp trappene.

Litt høyere oppe skal du
gjennom en grind (6). Nå er du
på stien som går til toppen.
Den går i store, slake svinger
opp fjellsiden. Stien er merket
med hvite/gule firkanter.
5

Bort fra bygningene.

6

Etter inngjerdingen starter svingene.

8

Kryssing av bekkegrøften.

9

En snarvei.

10

Her tar du av fra grusveien.

11

I svinger til skaret.
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Etter utallige
svinger, flater stien
ut et stykke og
krysser en bekkegrøft (8). Noen
hundre meter
videre møter stien
en grusvei. ▲Følg
stien videre på
motsatt side av
veien (9). Stien
munner snart ut
igjen på grusveien.
Følg veien i 400
meter.
▲Ved en steinmur
og et stimerke skal
du igjen over på
stien (10). Følg
stien opp en dal i
mange svinger
(11). Dalen ender i
skaret til høyre for
topp-punktet. I
skaret går du gjennom gjerdet og tar
opp til venstre (12).
Følg ryggen helt til
toppen (13) og gå
inn på kapellområdet du finner
her. Fra kapellet på
toppen går du ned
på bilveien,
deretter mot
venstre (14). Du
fortsetter gjennom
en skarp
høyresving (15) og
ned i sentrum der
du kan nyte din
bragd på en taverna
(16).
Du kan returnere
samme vei.

Til venstre etter gjerdet.
13

Til toppen.

14

På vei til Anopoli.
15

Skarp sving mot Anopoli.

Fra Anopoli er også mulig å gå vestover (eller ta drosje) for å gå Aradenaravinen (KT8).
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På kanten mot ravinen.
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Livaniana
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Aradenaravinen

Opp til turens eneste luftige parti.

8

Over kanten (5) stuper stien ned i
mange slake svinger i ravinen.
400 meter nede i ravinen går du
under broen (6). Når biler krysser
broen høres det ut som den blir
filleristet!
Du følger bunnen av dalen, mest
på grus og småstein. 400 meter
etter at du har gått under broen er
bunnen av dalen sperret av store
steiner og stup. Her må du opp på
høyre side (7).

Nedstigning til dalbunnen.
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Ålesund, Molde og
Kristiansund.
Skibok for
Romsdal.
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Til høyre mot Marmara Beach.

Du stiger nå opp i turens eneste luftige parti.
Her er det rekkverk hele veien. Etter et par
hundre meter i fjellsiden går du bratt ned til
dalbunnen (8, forrige side).

Grove steiner forseres.
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Resten av turen går i dalbunnen på sti og fin
grus, men også over store steiner (9). Etter et
flatt parti nær enden av ravinen kommer du til
et stikryss der du møter stien fra Livaniana
(10). Du skal til høyre mot Marmara Beach.
Ikke lenge etter møter du avstikkeren til Agios
Ioannis (11) - og holder til venstre. I enden av
ravinen finner du mange blomster (12). Stien
munner ut på Marmarastranden (13).
Herfra kan du ta taxibåt til Loutro. Alternativt
kan du følge tur KT6 til Loutro. Fra Loutro går
det rutebåt til Hora Sfakion.

Til venstre mot Marmara Beach.

12

Blomster i den nedre delen.

13

Turens endepunkt Marmarastranden.
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Sti innover dalen.
10

Den store dalen slutter.
11

▲Skarp sving mot stolpe og skilt.

12

Pachnes
Drei opp til høyre og finn stien
som er merket med små varder
og enkelte røde piler (9). Stien
går videre innover på høyre side
av dalen. Der den store dalen
ender, går du inn i en mindre dal
(10). Her passerer du to små
bygninger og kommer til et
stikryss på et lite sadelpunkt.
▲Nå dreier du nitti grader til
venstre og går oppover ryggen
forbi en stolpe med skilt til
Pachnes (11).
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Neste høyde rundes på høyre side.
16

Mot slutten av ryggen går du på
høyre side av en høyde mot en
liten fordypning (12). På kanten
▲ Retur fra topp-partiet.
bak denne fordypningen skal du
rundt på venstre side (13). Du stiger så opp til en høyde med en
varde. Fra denne varden følger du ryggen. Ta neste høyde på
høyre side (14). Over kanten ser du resten av turen (15). Stien
følger fjellsiden som vist på bildet. På slutten går stien midt på
ryggen. Toppen ser du på turens tittelbilde.
Retur samme vei. ▲Vær oppmerksom når du kommer til kanten.
Her skal du dreie ned til høyre (16).
15

På høyre side av høyden.

13

En grop rundes på venstre side.

Resten av turen.

KT9

