Γεια σας
Κυκλικός περίπατος στην Μηλίνα
Ηµεροµηνία: Κυριακή 28 Απρίλιου. Σηµείο Συνάντησης: H εκκλησία στην Μηλίνα. Ώρα
Αναχώρησης: 10:00 το πρωί.
Διάρκεια Περιπάτου: 2½ ώρες
Περιγραφή περιπάτου:
Θα περπατήσουµε τη διαδροµή Β προς τον Λαύκο και θα επιστρέψουµε από τη διαδροµή
Α. Καθώς ανεβαίνουµε θα κάνουµε και έναν ελαφρύ καθαρισµό, οπότε φέρτε µαζί σας
εργαλεία χειρός (ψαλίδι ή πριόνι κλπ), αν έχετε.
Αν προτιµάτε να κάνετε µόνο τη διαδροµή Λαύκος- Μηλίνα (την επιστροφή δηλαδή) να
είστε στην πλατεία του Λαύκου στις 12:00 το µεσηµέρι.
Η διαδροµή που θα βαδίσουµε είναι εδώ:
http://walking-pilion.blogspot.gr/2012/04/m.html
http://www.pilionwalks.com/greek/peripatoi/6.%20milina-lafkos-milina.gr.pdf

Hello
A circular walk from Milina
Date - Sunday 28 April. Meeting place – the church in Milina. Start time – 10:00 am
Walking time (approx.)- 2½ hours
Description of walk:
We will walk up the ‘B’ route to Lafkos and back down the ‘A’ route. We will do some
light cleaning as we go up the ‘B’ route, so please bring some secateurs and/or clippers,
if you have them.
If you would like to join us for the walk from Lafkos down to Milina only, please be in
Lafkos platea at about 12:00 noon.
An overview of the walk can be found here:
http://walking-pelion.blogspot.gr/2012/05/milina-lafkos.html
http://www.pilionwalks.com/english/walks/6.%20milina-lafkos-milina.eng.pdf

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

