Κυκλικός περίπατος στο Τρίκερι, την Κυριακή 20 Οκτωβρίου
Αγαπητοί φίλοι,
Σας προσκαλούµε σε έναν περίπατο ο οποίος θα ξεκινήσει από την πλατεία στο Τρίκερι
και θα περάσουµε από τη θέση Βίγλα από την οποία θα έχουµε θαυµάσιες πολύ ανοιχτές
θέες προς την θάλασσα. Εν συνεχεία θα κατηφορίσουµε προς την Αγ. Κυριακή απ’ όπου
και θα επιστρέψουµε στο Τρίκερι για ένα µεζέ στην ταβέρνα «Αγνάντι», µε τιµή
συµµετοχής 10€ κατ’ άτοµο.
Σηµείο συνάντησης είναι το παρκινγκ αµέσως µετά το βενζινάδικο, στις 11 το πρωί της
Κυριακής 20 Οκτωβρίου.
Θα πρέπει να ξέρουµε τον ακριβή αριθµό των ατόµων που θα φάνε στην ταβέρνα µέχρι
την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου, καθώς κάνουν τις αγορές τους για την ταβέρνα κάθε
Πέµπτη. Παρακαλώ απαντήστε σχετικά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να δώσουµε τον
ακριβή αριθµό ατόµων.
Θα χρειαστεί να φοράτε τα κατάλληλα παπούτσια, µακριά παντελόνια και µάλλον καλό
θα είναι να έχετε ένα µπατόν για το περπάτηµα. Το µονοπάτι είναι ανοιχτό αλλά θα ήταν
χρήσιµο να έχουµε µαζί µας ένα κλαδευτήρι, όσοι φυσικά το επιθυµούν.
Η διαδροµή που θα βαδίσουµε είναι εδώ:
http://www.pilionwalks.com/greek/peripatoi/11.Trikeri-aghia%20kyriaki-trikeri.gr.pdf
Trikeri circular walk – Sunday 20th October
Dear Friends
Anybody fancy a rock hopping walk downhill from Trikeri Platea via Vigla with 270°
fantastic views? We will walk down to Ag Kiriaki returning to Trikeri for a meze meal at
Agnandi restaurant for about 10€.
Meet Sunday 20th October at 11am in car park just past the garage in Trikeri.
We need to know numbers by the Wednesday 16th October, as the taverna buy in their
supplies on Thursdays! Please reply to this email a.s.a.p. if you think you definitely will
be coming or even if you might be joining us, so that we can let the taverna know how
many to expect.
Need strong shoes and long trousers and maybe a stick! The path is open but little
secateurs might be helpful should you wish to bring them!
An overview of the walk can be found here:
http://www.pilionwalks.com/english/walks/11.Trikeri-aghia%20kyriaki-trikeri.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

