
ΣΑΛΟΝΙ 1: ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ - ΕΞΩΦΥΛΛΟ 
- 

2ήμερο σεμινάριο 
γνωριμίας με το 

Φυσικό Πάρκο Σητείας  
 

 

για εμπλεκόμενους  
στον τομέα του τουρισμού 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

http://www.sitia-geopark.gr/ 

Το σεμινάριο εντάσσεται στο Έργο «Γεω-
τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη: Όρη Ιτάνου 
Κρήτης-Όρος Τρόοδος Κύπρου» (ΓΕΩΤΟΠΙΑ) 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Δ.Ο.Κ.Α.Σ. / Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικο-Πολιτιστικής  Ανάπτυξης 
Σητείας, 2843023775 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης ● 
Σπηλαιολογικός Όμιλος Κρήτης  spokcreta@yahoo.gr 

9– 10 Νοεμβρίου 2013 
Καρύδι & Ζάκρος 



ΣΑΛΟΝΙ 2: 2-3η σελίδα- 

Με Ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε τους 

συμμετέχοντες στο 2ήμερο σεμινάριο του 
Φυσικού Πάρκου Σητείας.  
 
Είναι τιμή για εμάς  που οι κάτοικοι και 
επιχειρηματίες της περιοχής μας θα γνωρίσουν 
το ιδιαίτερο φυσικό κάλλος της περιοχής που 
εσωκλείεται στα γεωγραφικά όρια  του Φυσικού 
Πάρκου Σητείας, μέσα από βιωματικές 
δραστηριότητες.  
 
Ευχόμαστε στους συμμετέχοντες να 
απολαύσουν τις δράσεις, να αποκομίσουν 
πολύτιμα συμπεράσματα και καλή διαμονή. 
 
Ο πρόεδρος του Δ.Ο.Κ.Α.Σ. 
Αντιδήμαρχος Σητείας 
Λεωνίδας Τερζής 

στους γεώτοπους & οικότοπους της πιο 
γοητευτικής γωνιάς  της ανατολικής Κρήτης… 

…διοργανώνεται αυτό το διήμερο σεμινάριο με 
το οποίο, ουσιαστικά, κλείνει μια σημαντική 
πρωτοβουλία των τοπικών φορέων να 
αναδείξουν μια περιοχή άγνωστη, τολμούμε να 
πούμε,  ακόμα και στους ντόπιους… μια περιοχή 
που έχει πια το χαρακτήρα του φυσικού πάρκου 
και που σύντομα μπορεί να διεκδικήσει μια θέση 
στους παγκόσμιους γεώτοπους μεγάλης 
σημασίας.  
 
Αυτό τον μαγικό τόπο σας καλούμε να 
περιηγηθούμε όλοι μαζί μέσα από παρουσιάσεις, 
πεζοπορίες και άλλα δρώμενα που θα 
προετοιμάσουμε με σκοπό να γνωρίσετε το 
Φυσικό Πάρκο και, κυρίως, να εξοικειωθείτε με 
τον εξοπλισμό περιήγησης (gps, έντυπα, χάρτες 
κ.ά.)  και τις μεθόδους  που έχουν σχεδιαστεί 
ειδικά, με σκοπό τη βιωματική εμπειρία και 
γνώση του επισκέπτη.  



ΣΑΛΟΝΙ 3: 4-5η σελίδα- 

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο 
πρόγραμμα Γεωτουρισμός και Τοπική 
Ανάπτυξη και αποτελείται από διάφορες 
δράσεις, όπως η δημιουργία ενός 
κέντρου ενημέρωσης και φιλοξενίας 
επισκεπτών στο Καρύδι, το Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας στη Ζάκρο, το δίκτυο 
μονοπατιών που περνάνε μέσα από 
γεώτοπους μεγάλης αξίας και άλλα. 
 
Δ ι α μ ο ν ή  –  δ ι α τ ρ ο φ ή  
Η διαμονή θα γίνει στο Κέντρο Υποδοχής 
Επισκεπτών στο Καρύδι (20 κρεβάτια) 
και σε σκηνές (προσωπικό υλικό που 
πρέπει να έχουν μαζί τους όσοι μείνουν 
σε αυτές) έξω από το Κέντρο υποδοχής ή 
και μέσα στο χώρο του παλιού 
δημοτικού σχολείου που βρίσκεται 20 
μέτρα από το Κέντρο. 
Η διατροφή περιλαμβάνει πρωινό και 
ελαφριά γεύματα με τοπικά εδέσματα 
και προϊόντα. 

17.30: Άφιξη στο Καρύδι  (χώρος φιλοξενίας: κέντρο υποδοχής 
επισκεπτών) 

17.30-18.00: Τακτοποίηση στα δωμάτια * και στο χώρο – εγγραφές 

[* στο κέντρο υποδοχής υπάρχουν 20 κρεβάτια και θα 
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για τις διανυκτερεύσεις ( 2 
δωμάτια με κουκέτες 6+8 και 6 κρεβάτια στο χώρο σαλονιού 
–τραπεζαρίας)] 

 

18.30-19.15: Παρουσίαση του Φυσικού Πάρκου Σητείας /  Εισηγητής  
Βαγγέλης Περάκης, ΔΟΚΑΣ. 

 

19.15-20.15: Τοπιογραφία περιοχής και άνθρωπος, Εισηγητής Δημήτρης 
Σφακιανάκης, αρχαιολόγος 

20.15-20.45 Παρουσίαση σπηλαιολογικού ενδιαφέροντος περιοχής, 
Εισηγήτρια: Χρύσα Μαυρόκωστα, Σπηλαιολογικός ‘Όμιλος 
Κρήτης 

 

20.45-21.30 Συζήτηση για τρόπους ήπιας αξιοποίησης της περιοχής  

21.30-… Ελαφρύ δείπνο  Σ
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ΣΑΛΟΝΙ 4: 6-7η σελίδα- 

08:00 – 9:00 

09:00 – 12:00 

Πρωινό για όσους μείνουν στο Καρύδι** 

Αναχώρηση για περπάτημα - περιήγηση στην γύρω 
περιοχή, Βαγγέλης Περάκης ΔΟΚΑΣ, Σταρίδας Σπύρος, Γεωλόγος 

 

13:00-14:00 Γεύμα σε παραδοσιακό καφενείο του Καρυδίου 

14:30-15:00 Μάζεμα πραγμάτων και αναχώρηση από Καρύδι για Ζάκρο 
 

15:30-16:00 

 

Άφιξη στην Ζάκρο, περπάτημα στο μονοπάτι από πηγές 
Ζάκρου προς Μουσείο Ζάκρου 

16:00-17:00 Επίσκεψη στο Μουσείο και προβολή του ντοκιμαντέρ για 
το Φυσικό Πάρκο Σητείας 

17:30  Λήξη σεμιναρίου 

** καθ’ όλη την διάρκεια του σεμιναρίου θα σερβίρεται για τους συμμετέχοντες καφές 
φίλτρου, πορτοκαλάδα και διάφορα βουτήματα 
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