


Φουρφουράς – Aπλύτρα ή Τουμποτός Πρίνος (Kαταφύγιο E.O.Σ. Pεθύμνου)
Fourfouras - Aplytra or Toumbotos Prinos

ΣYNOΛIKO ΜHKOΣ | ROUTE LENGTH 7,5 χλμ. | km

ΩPEΣ ΔIAΔPOΜHΣ | DURATION 3 ώρες 45 λεπτά | 3 hours & 45 minutes

ΠPOTEINOΜENH ΠEPIOΔOΣ | SUGGESTED PERIOD Όλο το χρόνο | All year round

ΔYΣKOΛIA ΔIAΔPOΜHΣ | DIFFICULTY LEVEL
Σχετικές δυσκολίες στο τμήμα Φουρφουρά - καταφύγιο | The 
section Fourfouras – mountain shelter is fairly difficult

EIΔOΣ ΣHΜATOΔOTHΣHΣ | MARKER’S TYPE E4 (Kίτρινα και μαύρα σημάδια) | E4 (black and yellow marks)

Καταφύγιο E.O.Σ. Pεθύμνου - Τίμιος Σταυρός (Κορυφή Ψηλορείτη) | MOUNTAIN 
SHELTER OF E.O.S. RETHYMNOY-TIMIOS STAVROS (PSILORITIS TOP)

ΣYNOΛIKO ΜHKOΣ | ROUTE LENGTH 4 χλμ. | km

ΩPEΣ ΔIAΔPOΜHΣ | DURATION 3 ώρες 30 λεπτά | 3 hours & 30 minutes

ΠPOTEINOΜENH ΠEPIOΔOΣ | SUGGESTED PERIOD Aπρίλιος - Oκτώβριος | April-October

ΔYΣKOΛIA ΔIAΔPOΜHΣ | DIFFICULTY LEVEL
Πορεία σε μεγάλα υψόμετρα - Γυμνό τοπίο χωρίς ίσκιο  
Hiking at high altitudes, in a bare landscape without any shade

EIΔOΣ ΣHΜATOΔOTHΣHΣ | MARKER’S TYPE
E4 (κόκκινα σημάδια - σωροί πέτρας)  
E4 (red marks and stone cairns)

Σπήλι - Κισσός - Κέδρος - Γερακάρι | Spili - Kissos - Kedros - Gerakari
ΣYNOΛIKO ΜHKOΣ | ROUTE LENGTH 18,5 χλμ. | km

ΩPEΣ ΔIAΔPOΜHΣ | DURATION 7 ώρες 30 λεπτά | 7 hours & 30 minutes

ΠPOTEINOΜENH ΠEPIOΔOΣ | SUGGESTED PERIOD Άνοιξη - Oκτώβριο | Spring -October

ΔYΣKOΛIA ΔIAΔPOΜHΣ | DIFFICULTY LEVEL Σχετικά δύσκολη ανάβαση στην κορυφή του Kέδρου | It includes a 
relatively difficult climb to the top of Mount Kédros

EIΔOΣ ΣHΜATOΔOTHΣHΣ | MARKER’S TYPE E4 (Kίτρινα και μαύρα σημάδια) | E4 (black and yellow marks)

Γερακάρι - Αμάρι - Φουρφουράς | Gerakari - Amari - Fourfouras
ΣYNOΛIKO ΜHKOΣ | ROUTE LENGTH 15 χλμ. | km

ΩPEΣ ΔIAΔPOΜHΣ | DURATION 4 ώρες 45 λεπτά | 4 hours & 45 minutes

ΠPOTEINOΜENH ΠEPIOΔOΣ | SUGGESTED PERIOD Όλο το χρόνο | All year round

ΔYΣKOΛIA ΔIAΔPOΜHΣ | DIFFICULTY LEVEL Σχετικά εύκολη διαδρομή | Relatively easy

EIΔOΣ ΣHΜATOΔOTHΣHΣ | MARKER’S TYPE E4 (Kίτρινα και μαύρα σημάδια) | E4 (black and yellow marks)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ USEFUL INFORMATION

Διαδρομές 
Οι πληροφορίες που παρέχονται, είναι ακριβείς κατά τη στιγμή της έρευνας και καταγραφής τους και δεν 
δεσμεύουν τον Δήμο Αμαρίου για πιθανές μελλοντικές αλλαγές. Αλλαγές στην πορεία ή στην κατάσταση 
συντήρησης των διαδρομών μπορεί να οφείλονται σε ανθρώπινη παρέμβαση (γεωργία, κτηνοτροφία, 
δημόσια έργα) ή σε καιρικές συνθήκες (τοπικές καταρρακτώδεις βροχές προκαλούν σημαντικές αλλοιώσεις 
στα μονοπάτια). 
Σε διαδρομές που περνάνε από ποιμενικές περιοχές, πιθανόν να συναντήσετε κλειστούς φράχτες. 
Φροντίστε να κλείσετε ξανά τις πόρτες που διασχίζετε. Κρατήστε απόσταση από ποιμενικά σκυλιά και 
αποφύγετε συμπεριφορές που θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως επιθετικές. 

Routes
Though the information contained here is accurate at the time of writing. it is not likely to remain so for ever, 
and Amari municipality might intend to make some changes in the future. Changes may come about from 
human intervention (agriculture, shepherding, public works) or from the climate (local torrential down-
pours can rip trails apart).
It’s possible to meet closed fences in routes that cross pastoral areas thus, make sure to close again the 
doors you pass. Keep a distance from pastoral dogs and try to avoid behaviours that might be considered 
as aggressive.

Ασφάλεια
Σε γενικές γραμμές οι διαδρομές της περιοχής είναι βατές χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες και τεχνικές 
απαιτήσεις. 
Ο πεζοπόρος διασχίζει τα μονοπάτια που περιγράφονται με δική του ευθύνη. Η χρήση των πληροφοριών 
που περιέχονται σε αυτό το έντυπο πρέπει να συνδυάζεται αφενός με την κατανόηση από μέρους σας 
των κινδύνων που περιλαμβάνει η ορειβασία σε άγνωστες περιοχές και αφετέρου με την αναγνώριση της 
προσωπικής ευθύνης για τις επιλογές σε σχέση με την ασφάλειά σας.

Safety
Generally the E4 in Crete is ‘do-able’ – without overmuch difficulty or technical requirements.
Please understand that anyone taking these routes does so at their own risk. This information should be 
combined with a full appreciation on the part of the walker of the risks that are attendant on walking in un-
familiar areas – and a mature assessment and acceptance of a personal responsibility for one’s own actions.

Σήμανση
Δεν υπάρχει σήμανση σε όλα τα τμήματα των δαιδρομών. Επίσης, πολλά τμήματα των διαδρομών δεν είναι 
καν χαραγμένα και ακολουθούν την πορεία από γιδόστρατες. 

Signs
There is no sign in every part of the routes. Moreover, some route parts are not even engraved and 
follow the route from some goat paths.

Πληροφόρηση
Σημεία Πληροφόρησης και Διανομής Εντύπων Δημαρχείο Αγίας Φωτεινής (info kiosk).

Information
Information points and of flyers disribution Town Hall of St. Foteini village (info kiosk).




