Αγαπητοί φίλοι,
Σας καλούµε να περπατήσουµε µαζί στον περίπατο µας.
Κυκλικός περίπατος στην Αργαλαστή
Κυριακή 13 Οκτώβρη
Σηµείο Συνάντησης: το περίπτερο στην κεντρική διασταύρωση του χωριού.
Ώρα Αναχώρησης: 11:00 το πρωί.
Διάρκεια Περιπάτου: περίπου 2 ώρες
Περιγραφή περιπάτου:
Ξεκινάµε από την Αργαλαστή και περνώντας από τα σχολεία του χωριού βαδίζουµε προς
τη συνοικία Καµάρα και µε κατεύθυνση προς Καλλιθέα. Θα περπατήσουµε για λίγο
επάνω στο δηµόσιο δρόµο και εν συνεχεία θα στρίψουµε αριστερά βαδίζοντας πλέον σε
χωµατόδροµο από τον οποίο και θα έχουµε θαυµάσια θέα προς το χωριό της
Αργαλαστής. Αφού κάνουµε ένα µεγάλο κύκλο θα περάσουµε και από το νέο οινοποιείο
επιστρέφοντας πίσω στην Αργαλαστή.
Dear friends,
We invite you to join us for a walk in Argalasti as described below.
A circular walk from Argalasti
Sunday 17 February
Meeting place: Kiosk in Argalasti
Start time: 11 a.m.
Walking time: approx. 2 hours
Description of walk:
We leave Argalasti passing the schools and climbing uphill through the part of the village
known as Kamara in the direction of Kallithea. There will be a short walk on the road
and then we will turn left along the track behind and overlooking Argalasti – great views.
We will then circle around and return to Argalasti passing the new winery.

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

