Τουριστικά αξιοθέατα

Περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους
ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

Η πόλη των Χανίων αποτελεί κόσμημα για το νησί και όχι άδικα θεωρείται ως μία από της
ομορφότερες της Μεσογείου. Το ιστορικό Ενετικό λιμάνι των Χανίων συγκεντρώνει τις
θετικές εντυπώσεις όλων, ντόπιων και ξένων. Εκεί δεσπόζει ο Βενετσιάνικος Φάρος, σήμα
κατατεθέν των Χανίων, αλλά και το φρούριο του Φιρκά, όπου υψώθηκε την 1η Δεκεμβρίου
του 1913 η Ελληνική σημαία σημαίνοντας την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Η δημοτική
αγορά των Χανίων κατασκευασμένη στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, αποτελεί ένα
ακόμα στολίδι για την πόλη, με αξιοζήλευτη αρχιτεκτονική,. Μέσα σε αυτήν στεγάζονται
αρκετά καταστήματα, κυρίως με είδη τροφίμων.

ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΑΣ-ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ

Με εξαιρετικό φυσικό τοπίο, το φαράγγι της Σαμαριάς θεωρείται το μεγαλύτερο στην
Ευρώπη, με μήκος περίπου 16χλμ.και πλάτος από 4,5 μέχρι 500μ.. Αρχίζει από το ιστορικό
οροπέδιο του Ομαλού και καταλήγει στην Αγία Ρουμέλη, γραφικό οικισμό δίπλα στο Λιβυκό
πέλαγος. Χιλιάδες άτομα από όλο τον κόσμο το διανύουν κάθε χρόνο, κυρίως τους
καλοκαιρινούς μήνες, απολαμβάνοντας ένα περιβάλλον σπάνιου φυσικού κάλους.

ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ-ΜΠΑΛΟΣ

Ο επισκέπτης μπορεί να συναντήσει εξωτικά μέρη για μπάνιο σε Φαλάσαρνα και Μπάλο .
Βρίσκονται στο δυτικότερο μέρος της Κρήτης, πάνω στη χερσόνησο της Γραμβούσας.
Έχουν αναδειχθεί από τις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδος.
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ΕΛΑΦΟΝΗΣΙ

Μικρό νησάκι με την απέναντι παραλία γεμάτη κέδρους νοτιοδυτικά της Κρήτης. Έχει
γαλαζοπράσινα νερά και χρυσαφένια άμμο.

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ-ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

Στο νότιο τμήμα του νομού συναντάμε πολλές και αξιοθαύμαστες παραλίες γύρω από τα
γραφικά χωριά της Παλαιόχωρας και της Κουντούρας, με κύριο χαρακτηριστικό τα βαθιά
και πεντακάθαρα νερά του Λιβυκού πελάγους.

ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ-ΛΟΥΤΡΟ

Ιστορικός τόπος νοτιοανατολικά των Χανίων. Δεν υποτάχθηκε ποτέ στους Τούρκους. Οι δύο
πανέμορφοι και γραφικοί οικισμοί δέχονται κάθε χρόνο χιλιάδες τουρίστες.
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ΦΡΑΓΚΟΚΑΣΤΕΛΛΟ

Ιδιαίτερα γνωστό είναι και το Φραγκοκάστελλο για το ιστορικό κάστρο του και τις
πανέμορφες εκτεταμένες παραλίες του. Ο θρύλος λέει ότι κάθε Μάιο βγαίνουν από το
φρούριο το βράδυ οι Δροσουλίτες, Έλληνες πολεμιστές κατά των Τούρκων του 19ου αιώνα.

ΑΚΡΩΤΗΡΙ-ΚΟΛΠΟΣ ΤΗΣ ΣΟΥΔΑΣ

Η ιστορική χερσόνησος του Ακρωτηρίου, βορειοανατολικά της πόλης των Χανίων έχει
σχήμα κυκλικό και διαθέτει πολλές καθαρές ακτές. Στην περιοχή τα τελευταία χρόνια
παρατηρείται έντονη οικιστική ανάπτυξη. Ο κόλπος της Σούδας, νότια του Ακρωτηρίου,
δημιουργεί το μεγαλύτερο φυσικό λιμάνι της Μεσογείου, όπου παρατηρείται έντονη
επιβατική και εμπορική δραστηριότητα.
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ΘΕΡΙΣΟ-ΟΜΑΛΟΣ-ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ

Νοτιοδυτικά της πόλης των Χανίων υπάρχει το ιστορικό χωριό Θέρισος, στους πρόποδες
των Λευκών Ορέων, γνωστό σε όλους για την επανάσταση του με ηγέτη τον Ελ. Βενιζέλο.
Το επίσης ιστορικό οροπέδιο του Ομαλού(1080μ.) υπήρξε κέντρο των επαναστατώ κατά του
Τούρκικου ζυγού. Τα Λευκά όρη(2454μ.) είναι η ραχοκοκαλιά του νομού. Πρόκειται για μία
εξαιρετικά ογκώδη οροσειρά, με δεκάδες υψηλές κορυφές και αξιοθαύμαστο φυσικό κάλος.

ΑΠΟΚΩΡΟΝΑΣ

Η ανατολικότερη επαρχία του νομού Χανίων. Έχει εκτεταμένες παραλίες σε Καλύβες,
Αλμυρίδα και Γεωργιούπολη, εύφορες και κατάφυτες πεδιάδες με πολλά τρεχούμενα νερά
και γραφικά χωριά με θέα προς την θάλασσα στους πρόποδες των Λευκών Ορέων. Τα
τελευταία χρόνια έχει κατακλυστεί με χιλιάδες νέους οικιστές απ’ όλη την Ευρώπη.
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