Δραστηριότητες

{gallery alignment=left}map{/gallery}Η Αλμυρίδα βρίσκεται στην περιοχή του Αποκόρωνα
στην είσοδο του κόλπου της Σούδας, σε απόσταση περίπου 2 χλμ μετά τις Καλύβες και 22
χλμ από τα Χανιά.

Η Αλμυρίδα έχει δυο παραλίες με άμμο, πλήρως οργανωμένες με ομπρέλες,
ξαπλώστρες και ναυαγοσώστη, ενώ μια τρίτη παραλία με βότσαλα βρίσκεται πριν το
χωριό.

Οι παραλίες στην Αλμυρίδα βραβεύονται κάθε χρόνο με την μπλε σημαία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που είναι δείκτης καθαρότητας της θάλασσας και δημιουργίας των απαραίτητων
υποδομών στην παραλία για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των λουόμενων.

Πραγματικά τόσο η παραλία όσο και τα νερά στην Αλμυρίδα είναι πεντακάθαρα. Η
θάλασσα είναι αρκετά ρηχή, γεγονός που την καθιστά ιδανική για οικογένειες με μικρά
παιδιά.

{gallery slider=boxplus.transition animation=2500}almirida{/gallery}Και οι δυο παραλίες της
Αλμυρίδας επηρεάζονται πολύ από τους ανέμους και μπορεί να δείτε ψηλά κύματα τις
μέρες με δυνατό άνεμο.

Ωστόσο, «ουδέν κακόν αμιγές καλού» έλεγαν οι αρχαίοι Ελληνες, που αποδεικνύονται
σωστοί και στην περίπτωση αυτή: ο άνεμος και τα κύματα έχουν κάνει την Αλμυρίδα
παράδεισο των σέρφερ, που έρχονται εδώ για windsurfing.

Ακόμα και αν δεν είστε δεινός σέρφερ πάντως μπορείτε να δοκιμάσετε την τύχη σας,
καθώς στην παραλία προσφέρονται σανίδες για ενοικίαση, ενώ υπάρχουν και εκπαιδευτές
– κυρίως κατά την υψηλή τουριστική περίοδο.

Για τους πιο τολμηρούς, ενοικιάζονται μικρά μονοθέσια ή διθέσια ιστιοπλοϊκά σκάφη για
να κάνουν τις βόλτες τους στη θάλασσα και να εξερευνήσουν τις θαλάσσιες σπηλιές που
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υπάρχουν στη βραχώδη ακτή, ανατολικά από την Αλμυρίδα.

{gallery slider=boxplus.transition animation=3500}chania{/gallery}Η Αλμυρίδα είναι ιδανικός
τόπος στην Κρήτη για όσους θέλουν να απολαύσουν τη θάλασσα και την ηρεμία της
περιοχής, μακριά από τα μεγάλα τουριστικά θέρετρα και τη φασαρία τους.

Αν κάποια στιγμή θελήσετε περισσότερη διασκέδαση, θα τη βρείτε στη Γεωργιούπολη, λίγα
χιλιόμετρα στα ανατολικά.

Οι διακοπές στην Αλμυρίδα είναι ιδανική επιλογή για οικογένειες με μικρά παιδιά, αφού η
παραλία είναι οργανωμένη και υπάρχει οτιδήποτε μπορεί να χρειαστεί μια οικογένεια στις
διακοπές της.

Από την Αλμυρίδα μπορείτε με αυτοκίνητο ή με πεζοπορίες να εξερευνήσετε την γραφική
περιοχή του Αποκόρωνα με τα μικρά χωριουδάκια στους λόφους ή σκαρφαλωμένα στις
κατάφυτες πλαγιές των βουνών.
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