Κυκλικός περίπατος την Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου
Την Κυριακή το πρωί θα περπατήσουµε µια κυκλική διαδροµή στην περιοχή του χωριού
Μετόχι.
Η αφετηρία του είναι στην πλατεία του χωριού, απ’ όπου και θα ξεκινήσουµε στις 11.30
το πρωί. Περνώντας από την εκκλησία της πλατείας θα συναντήσουµε το καλντερίµι που
οδηγεί προς τον Λαύκο. Κάποια στιγµή φτάνοντας στην άσφαλτο θα στρίψουµε δεξιά και
θα βαδίσουµε σε µονοπάτι χαµηλά κάτω από τον Λαύκο, όπου µπορεί κανείς να
απολαύσει θαυµάσιες θέες προς τον Παγασητικό, το οποίο µας οδηγεί πίσω στην
πλατεία. Ίσως σταµατήσουµε σε ξωκλήσι, στο παλιό πηγάδι, και στο σηµείο όπου
έπλεναν τα ρούχα τους οι κάτοικοι του χωριού κατά το παρελθόν. Επιστρέφοντας στην
πλατεία του χωριού Μετόχι θα καθίσουµε για φαγητό στην ταβέρνα Ατρωπός.
Είναι ένας σχετικά εύκολος περίπατος, του οποίου η διάρκεια είναι περίπου 2 ώρες.
Ελπίζουµε να σας δούµε όλους εκεί!

Circular walk Sunday 29 September
On Sunday 29 September we will walk in a circular route around Metochi.
Starting from the Plateia in Metochi at 11.30am we will pass the village church to join
the kalderimi leading to Lafkos. Turning right at the road, below Lafkos we will then
walk along monopati, enjoying fabulous views across the Gulf and perhaps stopping at
another church, the old well and the former washing area of the village, returning to the
plateia to enjoy food and drink at Taverna Atropos in Metochi.
This is a relatively easy walk, lasting about 2 hours. We hope that you can join us!

Παρακαλούµε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας, όπου µπορείτε να βρείτε µια λεπτοµερή και πρόσφατα
ενηµερωµένη περιγραφή της διαδροµής, της περιοχής και των χωριών από όπου ο περίπατος θα περάσει.
Επίσης υπάρχουν χάρτες που δείχνουν την αρχή και το τέλος της διαδροµής, συντεταγµένες του GPS,
σηµεία κοινού ενδιαφέροντος που ίσως συναντήσετε στο περίπατο, καθώς επίσης και φωτογραφίες που
τραβήχτηκαν στους προηγούµενους περιπάτους:
http://www.friendsofthekalderimi.org/thewalks1.html
Please visit the website, where you can find a detailed and up to date description of the walk, the area,
the villages the walk will pass through, maps showing the location of the start and finish of the walk, GPS
co-ordinates, and things of interest which you may encounter on the walk, together with photographs
taken on previous walks:
http://www.friendsofthekalderimi.org/thewalks.html

