Κυκλικός περίπατος στον Λαύκο - Κυριακή 28 Δεκεµβρίου
Θα συναντηθούµε στο ξενοδοχείο Λαγού Ράχη στις 11 το πρωί για ένα κυκλικό περίπατο
στον Λαύκο, διάρκειας περίπου 2 - 2 1/2 ώρες. Θα βαδίσουµε µέσα από το χωριό µε
κατεύθυνση προς την πλατεία και από εκεί θα συνεχίσουµε στον χωµατόδροµο προς τον
Προφήτη Ηλία, από όπου µπορεί κανείς να έχει, ίσως, την καλύτερη θέα στο Πήλιο! Από
εκεί θα κατηφορίσουµε σε µια όµορφη διαδροµή περνώντας µέσα από θάµνους
(κουµαριές και άλλους, τους οποίους και θα προσπαθήσουµε να αναγνωρίσουµε) για να
φτάσουµε στο δηµόσιο δρόµο Λαύκος - Μετόχι. Από το σηµείο αυτό θα περπατήσουµε
στο καλντερίµι το οποίο θα µας οδηγήσει πίσω στο χωριό, περνώντας από την βρύση του
Χατζή, η οποία είναι µια από τις παλιότερες πηγές της περιοχής. Τέλος θα καθίσουµε στο
ξενοδοχείο Λαγού Ράχη για φαγητό, όπου θα µας προσφερθεί ένα νόστιµο γεύµα στην
τιµή των 10 ευρώ ανά άτοµο. Επίσης βραβείο θα δοθεί στο άτοµο που θα αναγνωρίσει
τον µεγαλύτερο αριθµό των φυτών που θα συναντήσει κατά την διάρκεια του περιπάτου!
Lafkos circular walk - Sunday 28th December
2 - 2 1/2 hour walk starting at Lagou Raxi Hotel at 11 a.m. Through the village to the
square and up the stone and earth road to Profitis Ilias, possibly the best view in
Pelion! From there we descend down along a lovely path through shrubs (strawberry
tree and others to be identified) to the Lafkos - Metochi road. From here we return on
the kalderimi which winds back to the village, passing the old Xatzovrisi spring. Lagou
Raxi is offering a delicious lunch at 10 euros and a prize for the person who identifies
the greatest number of flora en route!

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

