
                           
 
 

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων  
 
Πέμπτη 8/9/2016  
 

(7:00 π.μ.) 
Παραλαβή επισκεπτών από Σούδα και αναχώρηση (με μισθωμένο λεω-
φορείο ή όχημα του Συλλόγου) με προορισμό το Οροπέδιο Ομαλού 
 

Στο παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν πληροφορίες για τα δρομολόγια των 
πλοίων  από Πειραιά προς Χανιά: 
http://www.anek.gr/portal/page/portal/ANEK_prod/Routes_Timetables?gcl
id=CjwKEAjw3Nq9BRCw8OD6s4eI5HASJABsfCIaAO0L00v3JK-
tKNz0AdHRD2praPEXIruOxsKqXg9ISxoClyHw_wcB ] 

(7:30 π.μ.) 
Παραλαβή επισκεπτών από τα γραφεία του Συλλόγου (Τζανακάκη 90, Χανιά)  

(8:30 π.μ.) 
Εγκατάσταση συμμετεχόντων στον χώρο κατασκήνωσης ή στα ξενοδοχεία 

(09:00 π.μ.-18:00 μ.μ.) 
[Σπηλαιολόγοι] 

● Στίγματα με μικρά σπήλαια για βόλτα και ξεμούδιασμα 
● Σπήλαιο Τζανή μέχρι σιφόνι & Βάραθρο Σελινιώτικου γύρου 
● Κυνήγι θησαυρού 

[Υπόλοιποι επισκέπτες]  
● Εναλλακτικές δραστηριότητες 

(18:30 μ.μ.) 
Ανάβαση με οχήματα στο Καταφύγιο Καλλέργη 

(19:00 π.μ.-21:30 μ.μ.) 
Σπηλαιοαποσπερίζουμε στα ψηλά 

 

Παρασκευή 9/9/2016  
 

(7:00 π.μ.) 
Παραλαβή επισκεπτών από Σούδα και αναχώρηση (με μισθωμένο λεω-
φορείο ή όχημα του Συλλόγου) με προορισμό το Οροπέδιο Ομαλού 

(7:30 π.μ.) 
Παραλαβή επισκεπτών από τα γραφεία του Συλλόγου (Τζανακάκη 90, Χανιά)  

(8:30 π.μ.) 
Εγκατάσταση συμμετεχόντων στον χώρο κατασκήνωσης ή στα ξενοδοχεία 

(05:00 π.μ.-18:30 μ.μ.) 
[Σπηλαιολόγοι] 

● Στίγματα με μικρά σπήλαια για βόλτα και ξεμούδιασμα 
● Σπήλαιο Τζανής & Βάραθρο Σελινιώτικου γύρου 
● Κυνήγι θησαυρού 

(09:00 π.μ.-14:00 μ.μ.) 
[Υπόλοιποι επισκέπτες] 

● Οργανωμένη εξόρμηση με λεωφορείο στο Βοτανικό Πάρκο 
(Συμμετοχή 10,00 €) 

● ή Εναλλακτικές δραστηριότητες 
(19:00-21:00 μ.μ.) 

Παρουσιάσεις 
 

19η Πανελλήνια Σπηλαιολογική Συνάντηση       
Οροπέδιο Ομαλού, Χανιά Κρήτης  
08 - 11 Σεπτεμβρίου 2016 



 
Σάββατο 10/9/2016  

(7:00 π.μ.) 
Παραλαβή επισκεπτών από Σούδα και αναχώρηση (με μισθωμένο λεωφορείο ή όχημα του Συλλόγου) 
με προορισμό το Οροπέδιο Ομαλού,  

(ΜΟΝΟ ΕΑΝ ∆ΗΛΩΘΕΙ ΕΓΚΑΙΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ κιν. 6974835579.)  
 

(05:00-17:00 μ.μ.) 
[Σπηλαιολόγοι] 

● Στίγματα με μικρά σπήλαια για βόλτα και ξεμούδιασμα 
● Σπήλαιο Τζανής & Βάραθρο Σελινιώτικου γύρου 
● Κυνήγι θησαυρού 

(08:00 π.μ.-17:00 μ.μ.) 
[Υπόλοιποι επισκέπτες]  

● Εναλλακτικές δραστηριότητες 
(18:00-20:00 μ.μ.) 

Παρουσιάσεις. 
(20:00-24:00 μ.μ.) 

Χαιρετισμοί / Τραπέζι 
 
Κυριακή11/9/2016  
 

(05:00 π.μ.-17:00 μ.μ.) 
[Σπηλαιολόγοι] 

● Στίγματα με μικρά σπήλαια για βόλτα και ξεμούδιασμα 
● Σπήλαιο Τζανής & Βάραθρο Σελινιώτικου γύρου 

(08:00 π.μ.-16:00 μ.μ.) 
[Υπόλοιποι επισκέπτες] 

● Προγραμματισμένη εξόρμηση Ε.Ο.Σ. ΧΑΝΙΩΝ (Ο επισκέπτης μπορεί 
να επιλέξει να συμμετάσχει μόνο σε μια από τις δύο παρακάτω δράσεις)  

1. Ξυλόσκαλο-Κορυφή Γκίγκιλου  
2. Ξυλόσκαλο-Δαιμονόσπηλιο 

            (17:00-18:00 μ.μ.) Ανοιχτή συζήτηση για θέματα σπηλαιολογίας. 
                                          Αποχαιρετιστήριο κέρασμα.  

(18:30-20:00 μ.μ.) 
Λεωφορείο [οροπέδιο Ομαλού-λιμάνι Σούδας] 
Στο παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν πληροφορίες για τα δρομολόγια των 
πλοίων  από Χανιά προς Πειραιά: 
http://www.anek.gr/portal/page/portal/ANEK_prod/Routes_Timetables?gcl
id=CjwKEAjw3Nq9BRCw8OD6s4eI5HASJABsfCIaAO0L00v3JK-
tKNz0AdHRD2praPEXIruOxsKqXg9ISxoClyHw_wcB ] 

 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 

Σπήλαιο Ελάχιστος Εξοπλισμός 

Του Τζανή ο Σπήλιος α) [BASIC] (μεχρι πριν την 1η κατάβαση),  
b) +[SRT] μέχρι το 1ο σιφόνι,  

c) +[NEOPREN]  για το σύνολο του σπηλαίου 

Βάραθρα [BASIC] + [SRT] 

Δαιμονόσπηλιο, 
Λαχταρίδες 

[BASIC] 

[ΒASIC] = Φακός-κράνος (συνιστάται και φόρμα εργασίας) 
[SRT] = φόρμα+εξοπλισμός για τεχνικές μονού σκοινιού 

[NEOPREN] = Ολόσωμη φόρμα νεοπρέν για κολύμπι σε υπόγεια νερά  
 

Σε κάθε περίπτωση ενημερωνόμαστε από τη γραμματεία  
για τα χαρακτηριστικά και τις τυχών δυσκολίες του κάθε σπηλαίου. 

 



 
Εναλλακτικές δραστηριότητες 

     * ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ, 
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ. 

 
 

● Με όχημα 
1. Βοτανικό πάρκο 

http://www.botanical-park.com 
2. Λιμνούπολη 

http://www.limnoupolis.gr 
3. Λίμνη Αγυιάς-φράγμα Βατόλακου-Καράνου-Ομαλός 
4. Καράνου-Σέμπρωνας-Αγία Ειρήνη-Σελινιώτικος γύρος-Ομαλός 
5. Παραλία Σουγιάς 

http://www.cretanbeaches.com/el/θαλάσσιος-τουρισμός/παραλίες-δυτικής-
κρήτης/παραλία-σούγιας 

6. (με όχημα 4χ4) Καταφύγιο Καλλέργη-Ποριά-Φώκιες 
http://www.eoshanion.gr/index.php?option=com_content&task=blogcateg
ory&id=21&Itemid=63 

7. Γύρος οροπεδίου Ομαλού 
 

Τις παραπάνω διαδρομές με όχημα και σημεία ενδιαφέροντος μπορείτε να δείτε στο σχετικό χάρτη: 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1EnQwpEuS00KSeeJwWP_rxcZRt6U 

 
● Χωρίς όχημα 

a. Γύρος οροπεδίου Ομαλού 
b. Ξυλόσκαλο-Καταφύγιο Καλλέργη 
c. Ταβέρνες-Καταφύγιο Καλλέργη 
d. Ταβέρνες-Ξωκλήσι 
e. Ταβέρνες-χωριό Λάκκοι 
f. Ξυλόσκαλο-Λινοσέλι-κορυφές Γκίγκιλου-Βολακια 
g. Φαράγγι Σαμαριάς 
h. Ομαλός-Αγία Ειρήνη-φαράγγι Αγίας Ειρήνης 

 
Τις παραπάνω πεζοπορικές διαδρομές μπορείτε να δείτε στο σχετικό χάρτη: 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1z11M48jPMdxSVAhXWI5E2LONzVI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Έτος Ιδρύσεως 1930 

Ιστοσελίδα www. eoshanion.gr 
 


