Κυριακή 23 Μαρτίου
Ανοιξιάτικος περίπατος – η πρόγνωση του καιρού είναι καλή!
Κυκλικός περίπατος, διάρκειας περίπου 2½ ώρες, από το Λαγού Ράχη Country
Hotel µε αναχώρηση στις 10.30 το πρωί.
Θα πάρουµε τη διαδροµή «Β» από τον Λαύκο προς τις Πηγές και στη συνέχεια θα
ακολουθήσουµε το ποτάµι προς τα πίσω, δίπλα από το πρώτο ξωκλήσι του Αγίου Ιωάννη
µέχρι το δεύτερο. Στη συνέχεια, θα στρίψουµε αριστερά προς Λαύκο µε µια µικρή
παράκαµψη, αν το επιτρέπει ο καιρός, για να δούµε το «Αµφιθέατρο» το οποίο θα είναι
γεµάτο αγριολούλουδα.
Άφθονο και υπέροχο φαγητό στην βεράντα του ξενοδοχείου.
Για πληροφορίες σχετικά µε το πώς να φτάσετε στο ξενοδοχείο µπορείτε να
τηλεφωνήσετε στο 24230 65144

Sunday 23rd March
Springtime walk – weather forecast good!
Circular walk from Lagou Raxi Country Hotel, leaving from there at 10.30 a.m.,
approximately 2½ hrs.
We will take the 'B' route from Lafkos to Piges and then follow the river back past the
first Aghios Ioannis chapel to the second. We then turn left left to Lafkos with a little
detour if time permits to see the 'amphitheatre' which should be full of flowers.
Copious and delicious lunch available on the terrace of the hotel. (24230 65144 for
directions)

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

