
 Distance: 9 km 

 Approximate time: 3 hrs 

 Degree of difficulty: easy /moderate (4/10)

This hiking route begins by heading east from the listed 

settlement of Kottani. Some traditional village houses with 

stone-built ground floors and lath and plaster first floors have 

survived here. On our way, the scenery is soft, with scattered 

vegetation, gentle slopes, and low peaks. The route passes 

through two ruined villages, Lykotopos and Koundouros. It 

continues in in a southerly direction towards Xeropotamos 

and then turns west and runs parallel to the stream. On the 

banks of the stream, large alders provide shelter for small birds 

and mammals. On the opposite slopes, the dense forest is 

home to wild boars and roe deer. Our circular route ends at the 

settlement of Kottani, where walkers can enjoy some traditional 

dishes at the “Kottani” taverna.

Formerly these villages were connected to Bulgaria by paths 

that were used and maintained by the locals. The inhabitants of 

the area were mainly engaged in livestock farming and tobacco 

cultivation. But, with the establishment of national borders, the 

nomads of Rodopi abandoned these journeys that dated back 

to medieval times. Nowadays, the absence of humans is giving 

nature the opportunity to return to dense forests and to over-

run the old grazing pastures.

  

Points of interest: 
Kottani listed village, ruined villages of Koundouros and 

Lykotopos, “Kottani” taverna.

 Accommodation & dining: 
 There are municipal and private hostels in the settlement of 

Mineral Springs of Thermes. Visitors will find taverns / cafes in 

the settlement of Mineral Springs of Thermes and in Kottani, 

where thet are advised to get in touch with the owner of the 

traditional tavern in advance.

 Ιn case of emergency, call: 112

 Απόσταση: 9 χλμ.

 Εκτιμώμενος χρόνος: 3 ώρες 

 Βαθμός δυσκολίας: σχετικά εύκολη διαδρομή (4/10)

Η πεζοπορία ξεκινά με ανατολική κατεύθυνση από τον 

διατηρητέο οικισμό της Κοττάνης. Στο χωριό διασώζονται 

παραδοσιακές κατοικίες με λιθοδομή στο ισόγειο και τσατμά 

στον όροφο. Στη διαδρομή μας αντικρίζουμε ήπιο τοπίο με 

αραιή βλάστηση, ομαλές πλαγιές και χαμηλές κορφές.  

Η διαδρομή διέρχεται από δύο ερειπωμένα χωριά, τον Λυκότοπο 

και τον Κούνδουρο. Συνεχίζει με νότια κατεύθυνση προς τον 

Ξεροπόταμο και έπειτα κινείται δυτικά και παράλληλα με το 

ρέμα. Στις όχθες του ρέματος μεγάλα σκλήθρα προσφέρουν 

καταφύγιο σε μικρόπουλα και μικρά θηλαστικά. Στις απέναντι 

πλαγιές πυκνό δάσος προσφέρει καταφύγιο σε αγριογούρουνα 

και ζαρκάδια. Η κυκλική μας διαδρομή ολοκληρώνεται στον 

οικισμό της Κοττάνης, όπου αξίζει να γευτούμε τις παραδοσιακές 

συνταγές της ομώνυμης ταβέρνας.

Άλλοτε, τα χωριά αυτά συνδέονταν με τη Βουλγαρία με 

μονοπάτια που χρησιμοποιούνταν και συντηρούνταν από τους 

ντόπιους. Οι κάτοικοι της περιοχής ασχολούνταν κυρίως με 

κτηνοτροφία και καλλιέργεια καπνού. Με την χάραξη, όμως, 

των εθνικών συνόρων οι νομάδες της Ροδόπης εγκατέλειψαν τις 

μεσαιωνικές αυτές στράτες. Στις μέρες μας η ανθρώπινη απουσία 

δίνει την ευκαιρία στη φύση να απλώσει ξανά τα πυκνά της δάση 

και να αφανίσει τα παλιά βοσκοτόπια.  

  

Σημεία ενδιαφέροντος: 
Διατηρητέος οικισμός Κοττάνης, ερειπωμένοι οικισμοί 

Κούνδουρος και Λυκότοπος, Παραδοσιακή ταβέρνα «Κοττάνη»

 Διαμονή & εστίαση: 
 Δημοτικοί και ιδιωτικού ξενώνες υπάρχουν στον οικισμό 

Ιαματικών Πηγών Θερμών του Δήμου Μύκης. Οι επισκέπτες θα 

βρουν ταβέρνες / καφέ στον οικισμό Ιαματικών Πηγών Θερμών 

αλλά και στην Κοττάνη, μετά από συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη 

της ομώνυμης παραδοσιακής ταβέρνας. 

 Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καλέστε: 112

M Ε Γ Α Σ  ∆ Ω Ρ Η Τ Η Σ  |  L E A D  D O N O R Αν θέλετε να στηρίξετε τα Μονοπάτια Πολιτισμού, 
παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας: 
T: 210 32 25 245 (εσωτ. 2) / E: sepi@ellinikietairia.gr

Ιf you want to support the Greek Paths of Culture programme, 
please contact us: 
T: +30 210 32 25 245 (ext. 2) / E: sepi@ellinikietairia.gr

www.ellet.gr / www.monopatiapolitismou.gr
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ΛΥΚOΤΟΠΟΣ | LYKOTOPOS 4.8 km
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Θέα στον οικισμό της Κοττάνης 
View to the settlement of Kottani 

Αγροτικές εργασίες καπνοκαλλιέργειας  
Agricultural work - tobacco growing

Παραδοσιακή ταβέρνα “Κοττάνη” 
“Kottani” taverna

Κοττάνη 
Kottani
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