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Σε πρόσφατο άρθρο της η βρετανική εφημερίδα Guardian διέκρινε δεκαπέντε
σημεία σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπου οι διακοπές παίρνουν άλλη μορφή. Όχι αυτή
των παροχών και των σύγχρονων υπηρεσιών που όλοι έχουμε στο μυαλό μας, αλλά
εκείνη με τις ελάχιστες έως και καθόλου ανέσεις, στην καρδιά της φύσης.

Εναλλακτικές διακοπές με πρωταγωνιστή την ηρεμία και την χαλάρωση μακριά
από όλους και απ’ όλα, λοιπόν, μπορεί να απολαύσει κανείς και σε ένα χωριουδάκι
στην Κρήτη, που κατάφερε να ξεχωρίσει στις προτάσεις της εφημερίδας.
Ο λόγος για την Μηλιά, έναν αναπαλαιωμένο οικισμό το δυτικό τμήμα του νομού
Χανίων, σε απόσταση 54 χλμ. από το κέντρο της πόλης. Σε υψόμετρο 500 μ. σε μια
τοποθεσία μέσα στη φύση της επαρχίας Κισσάμου, είναι χτισμένη σε πλαγιά βουνού
και περιβάλλεται από ένα τοπίο μοναδικού φυσικού κάλλους και διασχίζεται από
ένα μικρό ρυάκι.

Τα σπιτάκια του χωριού είναι χτισμένα με πέτρα και ξύλο, πάνω στα ερείπια
παλιότερων αγροτικών κατοικιών που χρονολογούνται από τον 15ο αιώνα, και
διακοσμημένα με παλιά έπιπλα.
Η διαμονή στη Μηλιά μυεί τον επισκέπτη στη φιλοσοφία του αγροτουρισμού,
καθώς εδώ συμμετέχει στις εργασίες του αγροκτήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της

διαμονής του. Οι ανάγκες σε νερό καλύπτονται από ντόπιες πηγές και το ρεύμα
παράγεται από ηλιακή ενέργεια.
Στο εστιατόριο παρασκευάζονται κρητικές γεύσεις βασισμένες σε πρώτες ύλες
από τον βιολογικό κήπο, κρέατα παραγωγής των ιδιοκτητών καθώς και τοπικά
προϊόντα από τις γύρω περιοχές.
Στον οικισμό παραδίδονται μαθήματα παραδοσιακής κουζίνας, ενώ υπάρχουν και
δραστηριότητες όπως ποδηλασία βουνού και πεζοπορία σε σηματαδοτημένα
μονοπάτια, εξορμήσεις σε κοντινές περιοχές, όπως στο Ελαφονήσι, τα Φαλάσαρνα,
ο Μπάλος κ.α.
Στο κέντρο του οικισμού δεν επιτρέπεται η διέλευση αυτοκινήτων, γι’ αυτό
υπάρχει ειδικός χώρος 100 μ. πριν από το χωριό, όπου οι επισκέπτες μπορούν να
αφήσουν το μεταφορικό τους μέσο.
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