Αγαπητοί φίλοι,
Κυκλικός περίπατος, 5 ώρες περίπου, από το Λαγού Ράχη Country Hotel µε
αναχώρηση στις 10 π.µ.
Τη Κυριακή, 21 Σεπτεµβρίου, στις 10:00 θα συναντηθούµε στο ξενοδοχείο "Λαγού Ράχη"
στην Αγία Παρασκευή, στο Λαύκο. Θα περπατήσουµε από εκεί προς τη πλατεία (οπού
µπορούµε να συναντηθούµε και εκεί εαν προτιµάτε). Θα αφήσουµε
το χωριο παίρνοντας το βόρειο καλτερίµι µε κατεύθυνση το Μετόχι. Κατόπιν, θα
ακολουθήσουµε το µονοπάτι που καθαρίστηκε πριν από χρόνια για περίπου 30' και θα
κατεβούµε προς τη Μηλίνα από τους αγροτικούς δρόµους, µέσα από τους ελαιώνες. Από
τη Μηλίνα θα ανέβουµε το καλντερίµι πίσω προς το Λαύκο. Η συνολική διάρκεια του
περιπάτου είναι 3 ώρες.
Θα υπάρχει δυνατότητα να κολυµπήσουµε στη πισίνα του ξενοδοχείου "Λαγου Ράχη" κατά
την επιστροφή, και όποιος επιθυµεί µπορεί να γευµατίσει στο ξενοδοχείο µε 10 ευρώ. Τα
ποτά δε περιλαµβάνονται στη τιµή.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το περίπατο καλέσατε στο 6945 575360.

Dear friends,
Circular walk from Lagou Raxi Country Hotel, leaving from there at 10 a.m.,
approximately 3 hrs
On Sunday 21 September at 10am we will meet at Lagou Raxi Hotel at Agia Paraskevi in
Lafkos. We will walk from there to the plateia (where you may also join the walk if you
prefer). We will leave the village on the northern kalderimi in the direction of Metochi.
We will follow this path that we reopened several years ago for about 30 minutes and
then descend to Milina on earth roads, through olive groves. From Milina we will climb
the kalderimi back to Lafkos. Total walking time is about 3 hours.
There will be the option to swim at Lagou Raxi Hotel and they will also offer a lunch for
10 euro plus drinks to anyone that wishes to.
For more information about the walk contact 6945 575360

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

