Γεια σας
Την Κυριακή 2 Ιουνίου θα κάνουµε ένα κυκλικό περίπατο στον Αγ. Γεώργιο µε πολύ
ωραίες θέες, που θα διαρκέσει περίπου 2 ώρες. Ο περίπατος θα ξεκινήσει από την
πλατεία του Αγ Γεωργίου. Η διαδροµή ελίσσεται σε µια υψοµετρική διαφορά 300
µέτρων, µε καλντερίµι και χωµατόδροµο, το δε µήκος της είναι περίπου 5,5 χλµ.
Ο Ruud και η Caroline θα µας οδηγήσουν.
Για να φτάσετε στον Αγ. Γεώργιο από τον κεντρικό δρόµο στην νότια πλευρά του, θα
περάσετε από την Κάτω Γατζέα και θα ακολουθήσετε τον δρόµο προς Άνω Γατζέα και
Αγία Τριάδα, και εν συνεχεία προς τον Άγιο Γεώργιο.
Σηµείο συνάντησης: η πλατεία του Αγίου Γεωργίου
Ώρα: 10.30 το πρωί, 6/2/13
Θα φάµε στην ταβέρνα «Η Πλατεία µας» στην κεντρική πλατεία του Αγίου Γεωργίου, 1011€ κατά άτοµο.
Η διαδροµή που θα βαδίσουµε είναι εδώ:
http://www.pilionwalks.com/greek/peripatoi/4.agh.georg-dhram-schidz.ag.gr.pdf

Hello
On Sunday, June 2 will walk from Agios Georgios for a 2 hour circular walk with beautiful
views along the way. The route, on kalderimi and earth, road starts from the platea,
climbs 300 meters and is 5.5 km long.
Ruud and Caroline will lead the walk.
To get to Ag Georgios from the south on the main road, pass through Kato Gatzea and
take the road to Ano Gatzea and Ag Trianda, and then on to Ag. Georgios.
Meeting point: Ag. Georgios square
Time: 10.30 (02/06/13)
We will eat at the tavern “Η Πλατεία µας” in the central square of Ag. Georgios for 1011 € per person.
An overview of the walk can be found here:
http://www.pilionwalks.com/english/walks/3.agh.georgios.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

