Αγαπητοί φίλοι
Τη Δευτέρα 9 Σεπτεµβρίου θα γίνει κυκλικός περίπατος στην διαδροµή Πηγές - Κυδωνιές
που πρόσφατα διανοίχθηκε.
Η διαδροµή περιλαµβάνει ένα ανηφορικό κοµµάτι πάνω σε παµπάλαια µονοπάτια, που
φτάνει σε ύψος 250 µέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, µε υπέροχα τοπία
προς τον Παγασητικό κόλπο και την γύρω περιοχή. Θα περπατήσουµε κοµµάτια
χωµατόδροµου και παλαιών πέτρινων δρόµων και καλντεριµιών που οι Φίλοι των
Καλντεριµιών διάνοιξαν κατά τη διάρκεια του περασµένου χειµώνα.
Θα συναντηθούµε στην Εκκλησία της Μηλίνας στις 16:00. Ο περίπατος θα διαρκέσει
περίπου 2 µε 2,5 ώρες και ελπίζουµε να έχουµε χρόνο για µια βουτιά στη Μηλίνα κατά
την επιστροφή. Θα γίνουν και οι απαραίτητες συνεννοήσεις για κάποιο γεύµα σε
Ταβέρνα της περιοχής µετά τον περίπατο.
Η διαδροµή που θα βαδίσουµε είναι εδώ:
http://walking-pilion.blogspot.gr/2013/03/blog-post_11.html
http://www.pilionwalks.com/greek/peripatoi/18.%20Milina-Kidhonies-PighesMilina.gr.pdf

Dear friends
There will be a circular walk from Milina along the recently opened Kidonies - Pighes
route on Monday 9 September.
The route involves a steep climb up ancient paths, to about 250 meters above sea level,
with wonderful views to the Paghasitikos Gulf and the surrounding countryside. We will
walk on some dirt roads and some ancient rocky paths / Kalderimi that were opened by
the Friends of the Kalderimi during the winter.
We will meet at the Church in Milina at 16.00. The walk should take 2 - 2.5 hours and
hopefully there will be time for a quick swim on our return to Milina. We will make
arrangements to eat at a taverna after the walk.
An overview of the walk can be found here:
http://walking-pelion.blogspot.gr/2013/04/milina-kidonies-piges.html
http://www.pilionwalks.com/english/walks/18.%20milina-kidhonies-pighesmilina.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

