
Η διαδροµή συνδέει ιστορικούς και πολιτισµικούς τόπους του
γεωπάρκου όπως είναι η ιστορική µονή Αρκαδίου, η αρχαία
Ελεύθερνα µε το εντυπωσιακό αρχαιολογικό πάρκο και το µουσείο
της, και τον οικισµό των Μαργαριτών µε τη φηµισµένη τέχνη της
κεραµικής. Ενδιάµεσα διέρχεται από σηµαντικές περιβαλλοντικές
και γεωλογικές θέσεις, όπως φαράγγια, ρεµατιές και συστάδες µε
κυπαρίσσια. Αποτελεί τµήµα του Ευρωπαϊκού περιπατητικού
µονοπατιού Ε4.

Από το Αρκάδι ακολουθούµε τον ασφαλτοστρωµένο δρόµο
και αφού αφήσουµε δεξιά µας την οµβροδεξαµενη βρισκόµαστε
στον αυχένα του λόφου όπου διακρίνουµε δεξιά µικρό πλάτωµα
από το οποίο ξεκινάει δυσδιάκριτο µονοπάτι µε βορειοανατολική
κατεύθυνση που στην συνέχεια συναντάει χωµατόδροµους 

ανάµεσα σε ελαιώνες οι οποίοι µας
οδηγούν µέχρι τον ασφαλτοστρωµένο
δρόµο λίγο πριν από µικρή εκκλησία στην
δυτική έξοδο του χωριού Ελεύθερνα.

Αφού διασχίσουµε το χωριό στρίβουµε νότια
ακολουθώντας την δυτική όχθη ρεµατιάς και στην
συνέχεια το ευδιάκριτο παλιό µονοπάτι µε βόρεια
κατεύθυνση µας οδηγεί στη ρίζα της βραχώδους
πλαγιάς έξω από τις τεράστιες λαξευτές δεξαµενές της
Αρχαίας Ελεύθερνας.

Μετά τις λαξευτές δεξαµενές, διασχίζουµε τη βόρεια κόψη του λόφου, ακολουθούµε
την ανατολική του πλαγιά του λόφου και στην συνέχεια αρχίζουµε να κατηφορίζουµε
ανατολικά στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Ελεύθερνας. Αφήνοντας πίσω την Αρχαία
Ελεύθερνα και την πανέµορφη ρεµατιά αρχίζουµε να ανεβαίνουµε ανατολικά µέχρι το
µικρό εξωκκλήσι στην κορυφή της πλαγιάς όπου συναντούµε τον ασφαλτοστρωµένο
δρόµο ο οποίος µας οδηγεί βόρεια από το µικρό παραδοσιακό οικισµό Κάτω Τριπόδω,
όπου συναντούµε το παλιό µονοπάτι το οποίο αφού κατέβει στο βάθος της κατάφυτης
ρεµατιάς ανηφορίζει έως το χωριό Μαργαρίτες. 

The route connects the
historical and cultural
locations of the geopark,
such as the historic
Arkadi monastery, ancient
Eleutherna with its
impressive archaeological
park and museum, and the
hamlet of Margarites, with
its renowned ceramics.
Along the way it crosses
important environmental
and geological locations,
such as gorges, ravines,
and cypress tree clusters. It
is part of the E4 European
Long Distance Path.

From Arkadi we follow the asphalt road and after leaving the
rainwater reservoir on our right behind us, we reach the hill ridge. To
our right is a small plateau that is the starting point of a trail that is hard
to make out, heading northeast, which then meets dirt roads amidst
olive groves, leading to the asphalt road just before a small church at
the western exit of Eleutherna village.

After crossing the village, we turn south, following the western bank
of a ravine and then the well-defined old trail heading north, which
leads us to the foot of the rocky slope outside the enormous carved
reservoirs of Ancient Eleutherna.

After the carved reservoirs, we cross the northern ridge
of the hill, we follow its eastern slope, and then we start

our descent eastward, towards the archaeological
site of Eleutherna. Leaving behind Ancient

Eleutherna and the beautiful ravine, we start
our eastern uphill hike to the small chapel at

the peak of the slope, where we encounter
the asphalt road that leads us north from
the small traditional hamlet of Kato
Tripodo, where we find the old trail that
descends into the lush ravine and then
rises out into Margarites village. 

Arkadi -
Eleutherna -
Margarites

www.psiloritis-natural-park.gr

Αρκάδι -
Ελεύθερνα -
Μαργαρίτες
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GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS
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Length: 9,9 km 
Altitude at Start: 496 m
Altitude at End: 283 m
Lowest altitude: 235 m
Highest altitude: 534 m
Maximum Altitude difference: 299 m
Duration: 4,5 hours
Difficulty level: Low (appropriate for

families). Slightly downhill at the
start and slightly uphill after
Eleutherna.

Available water: Only in the hamlets the
route crosses.

Vegetation: At sections there is
brushwood, tree cultivations, and
oak tree and plane tree clusters.

Route start: The route starts at the parking area of Arkadi Monastery.
Route end: The route ends at Margarites village square.
Access: The area is accessed via the Rethimno - Arkadi road. Visitors may use the Intercity

KTEL buses from Rethimno to Arkadi, a TAXI, or a private vehicle.
Difficulties - Dangers: The route presents no significant difficulties or dangers. Most of the

route moves along farm roads or easily discernible trails. More attention is required in the
first section from Arkadi to Eleutherna, where some sections of the trail are not easily
discernible. 
As there are no potable water springs along the route, it is recommended you take the
necessary amount of water with you. 
Special precautions as regards weather conditions are only required on rainy days during
the winter months.

Useful Telephone Numbers:
Municipality of Rethimno: 28313 41301-5
Municipality of Mylopotamos: 28343 40300
Police department of Perama: 28340 22349
Psiloritis Natural Park, AKOMM, Anogeia: 28340 31402

Μήκος: 9.9 χλµ.
Υψόµετρο Αρχής: 496 µ.
Υψόµετρο Τέλους: 283 µ.
Χαµηλότερο υψόµετρο: 235 µ.
Μεγαλύτερο υψόµετρο: 534 µ.
Μέγιστη Υψοµετρική διαφορά: 299 µ.
∆ιάρκεια: 4,5 ώρες
Βαθµός δυσκολίας: Μικρός (κατάλληλη

για οικογένειες και µαθητές). Ελαφρά
κατηφορικός στην αρχή και σχετικά
ανηφορικός µετά την Ελεύθερνα.

Προσφορά νερού: Μόνο στους οικισµούς που διασχίζει η διαδροµή.
Βλάστηση: Κατά τµήµατα φρυγανική, δενδρώδεις καλλιέργειες, συστάδες βελανιδιάς και

πλατάνια.
Αρχή διαδροµής: Η αρχή της διαδροµής γίνεται από το χώρο στάθµευσης της Μονής

Αρκαδίου.
Τέλος ∆ιαδροµής: Η πλατεία στις Μαργαρίτες.
Πρόσβαση: Η πρόσβαση γίνεται από τον οδικό άξονα Ρεθύµνου - Αρκαδίου. Ο επισκέπτης

µπορεί να χρησιµοποιήσει το Υπεραστικό ΚΤΕΛ από Ρέθυµνο για Αρκάδι, ΤΑΧΙ ή ιδιωτικό
όχηµα.

∆υσκολίες - Κίνδυνοι: Η διαδροµή δεν εµπεριέχει σηµαντικές δυσκολίες ή κινδύνους.
Στο µεγαλύτερό της µέρος κινείται σε αγροτικούς δρόµους ή ευδιάκριτα µονοπάτια.
Αυξηµένη προσοχή χρειάζεται στο πρώτο τµήµα από Αρκάδι έως Ελεύθερνα που
υπάρχουν δυσδιάκριτα τµήµατα µονοπατιού. 
Καθώς δεν υπάρχουν πηγές πόσιµου νερού σε όλο το µήκος της διαδροµής
συνίσταται, η εξασφάλιση της απαραίτητης ανά περίπτωση ποσότητας.
Ιδιαίτερες προφυλάξεις όσον αφορά στις καιρικές συνθήκες απαιτούνται µόνο τις
βροχερές µέρες κατά τους χειµερινούς µήνες

Χρήσιµα Τηλέφωνα:
∆ήµος Ρεθύµνης: 28313 41301-5
∆ήµος Μυλοποτάµου: 28343 40300
Αστυνοµικό Τµήµα Περάµατος: 28340 22349
Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη, ΑΚΟΜΜ, Ανώγεια: 28340 31402

Σηµεία Ενδιαφέροντος - Points of interest

1. Μονή Αρκαδίου / Arkadi Monastery
2. Λιµνοδεξαµενή / Lake Reservoir
3. Οικισµός Ελεύθερνα / Eleftherna village
4. Μουσείο Ελεύθερνας / Eleftherna museum
5. Αρχαία Ελεύθερνα / Ancient Eleftherna
6. Λαξευτές ∆εξαµενές / Ancient carved reservoirs
7. Αρχαιότητες Εελεύθερνας / Eleftherna antiquities
8. Κάτω Τριπόδω / Kato Tripodo
9. Οικισµός Μαργαρίτες / Margarites village
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Επαρχιακή οδός / Paved Road

Εθνική οδός / National Road

Χωματόδρομος / Dirt Road
Όρια Γεωπάρκου
Geopark Boundaries
Πεζοπορική ∆ιαδρομή
Walking track
Ε4 μονοπάτι / E4 path

Κορυφή / Mountain Peak

Καταφύγειο / Hut Refuge

Στάση λεωφορείου
Bus Station
Ξενοδοχείο /Ενοικ. δωμάτια
Accomodation / Hotel
Αγροτουριστικά καταλύματα
Rural House

Εστιατόριο / Ταβέρνα
Food Services /Restaurants
Κατάστημα τροφίμων
Grocery Stores

Παραδοσιακά προϊόντα
Local Product Selling Points
Τοπικοί παραγωγοί
Local Producer
Πόσιμο νερό
Drinkable Water
Κέντρο υγείας
Medical center
Ιατρείο
Μedical office
Σημείο τουριστ. πληροφ.
Tourist Information Point
Σημείο θέας
Panoramic Viewpoint

Απολιθώματα
Paleontological Site

Μουσείο / Museum

Αρχαιότητες / Antiquities

Βυζαντινή εκκλησία 
Byzantine church Εκκλησία / Church

Νεότερο μνημείο
Monument

Μνημειώδες δέντρο
Monumental Tree

Ποδηλασία βουνού
Mountain Biking 

Mονοπάτια με σήμανση, Ε4
Signalled Paths, E4

Μητάτο / Mitato - Shelters

Σπήλαιο / Cave

Κέντρο ευεξίας
Spa Resort

Ορειβασία / Climbing

Πεζοπορία / Hiking

Χώρος πικνίκ 
Picnic Areas

Γεωδιαδρομή / Geotrail

Σημείο γεω/κού
ενδιαφ/ντος Geological Site

Υπόµνηµα / Legend
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