Αγαπητοί φίλοι
Περίπατος την Κυριακή 15 Σεπτεµβρίου
Την Κυριακή 15 Σεπτεµβρίου ο Άλαν και η Μάργκαρετ προθυµοποιήθηκαν να µας
οδηγήσουν στη διαδροµή Λύρη - Βρωµονέρι - Κατηγιώργης. Αυτή η πολύ όµορφη
διαδροµή ανηφορίζει αφήνοντας πίσω µας τη Λύρη, περνά µέσα από ελαιώνες και
κατηφορίζει αργότερα στο πευκόδασος για να φτάσουµε τέλος στην παραλία Βρωµονέρι.
Από εκεί επιστρέφουµε στο δάσος και κατευθυνόµαστε προς τον Κατηγιώργη βαδίζοντας
δίπλα και κατά µήκος της ακτής. Ο περίπατος διαρκεί 2,5 µε 3 ώρες. Στον Κατηγιώργη
θα κολυµπήσουµε και θα φάµε σε µια από τις ταβέρνες της παραλίας του.
Θα χρειαστεί να έχουµε όσο το δυνατόν περισσότερα αυτοκίνητα στον Κατηγιώργη. Για
αυτόν τον λόγο θα πρέπει να αφήσετε τους συνεπιβάτες σας στη Λύρη και οι οδηγοί θα
συνεχίσουνε προς Κατηγιώργη, όπου και θα συναντηθούµε στο παρκινγκ (στα δεξιά του
δρόµου φτάνοντας στον Κατηγιώργη) στις 12:00 το µεσηµέρι, για να επιστρέψουµε όλοι
οι οδηγοί πίσω στη Λύρη και να ξεκινήσουµε τον περίπατο.
Dear Friends
Walk on Sunday 15 September
On Sunday 15 September Alan and Margaret have kindly agreed to lead a walk from Lyri Vrominiri - Katiorgis. This is a beautiful walk taking us up hill out of Lyri through olive
groves then down through pine forests to Vrominiri beach. We leave the beach and walk
back up into the forests and along the coastline to Katiorgis. The walk will take 2.5 - 3
hours, ending at Katiorgis where we will swim and eat at a taverna on the beach.
We need to leave as many cars as possible at Katiorgis where the walk will finish, so
please unload your passengers at Lyri on the way through and we will meet at the car
park (on the right as you approach Katiorgis) at 12.00 to bring the drivers back to Lyri.

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

