Γεια σας
Την Κυριακή 26 Μαίου θα περπατήσουµε την διαδροµή Αφυσσος-Αφέται-Αφυσσος.
Το "ανέβασµα" θα γίνει µέσα από το Χαλόρεµα στον Αµποβό, µια όµορφη διαδροµή µε
σχετικά µικρή δυσκολία. Θα κάνουµε µια στάση στην πλατεία των Αφετών για καφέ η
παγωµένη µπύρα. Το "κατέβασµα" θα είναι πιο εύκολο ,σε µια διαδροµή µε πολύ όµορφη
θέα!
Η συνολική απόσταση που θα περπατήσουµε είναι περίπου 5,5 Χλµ. Θα συναντηθούµε
στην παραλία του Αµποβού στην Άφυσσο στις 10.30 το πρωί, µπροστά στο "Μαραµπού".
Στο ίδιο σηµείο στο τέλος της διαδροµής το πρόγραµµα περιλαµβάνει κολύµπι και καλό
"µεζέ". Σας περιµένουµε όλους - για πληροφορίες καλέστε στο 6973079745 Γιάννης.
Η διαδροµή που θα βαδίσουµε είναι εδώ:
http://walking-pilion.blogspot.gr/2012/05/blog-post_27.html
http://www.pilionwalks.com/greek/peripatoi/7.%20Afissos-Afetes-Afissos.gr.pdf
Hello
On Sunday May 26th we will walk the path Afissos-Afetes-Afissos.
We will ascend the beautiful Abovos gorge. It is not difficult. We will cross and admire
the wooden footbridge recently constructed by volunteers from EOS Volos and Afetes.
We will stop at the square of Afetes for coffee or a cold beer. The descent will be easier
on a path (with some asphalt) and beautiful views!
The total distance to be walked is approximately 5.5 Km. We will meet outside Maribu
taverna - bar at Abovos Beach in Afissos at 10.30am.
On our return you can enjoy a swim and a meze lunch (€10 including wine). We hope
many people will come - for information call 6973079745 Yannis Filippou.
An overview of the walk can be found here:
http://walking-pelion.blogspot.gr/2012/05/fissos-niaou-afetes.html
http://www.pilionwalks.com/english/walks/7.%20afissos-afetes-afissos.en.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

