Αγαπητοί Φίλοι,
Δυστυχώς ΔΕΝ θα γίνει περίπατος αυτήν την Κυριακή 16 Νοεµβρίου, αλλά θα κάνουµε
ένα κυκλικό περίπατο γύρω από την Αργαλαστή και το Μετόχι την Κυριακή 23
Νοεµβρίου. Θα περπατήσουµε κυρίως σε χωµατόδροµο αλλά θα ενσωµατώσουµε και
καλντερίµι. Σηµείο συνάντησης είναι το περίπτερο στην κεντρική διασταύρωση της
Αργαλαστής στις 11.00 το πρωί. Η διάρκεια του περιπάτου είναι γύρω στις 2.5 ώρες,
χωρίς φυσικά τις καθυστερήσεις σταµατώντας να απολαύσουµε την θέα. Για αυτούς που
θέλουν να φάνε µετά τον περίπατο θα πάµε σε ταβέρνα στην Αργαλαστή.
Στην περίπτωση που ο καιρός δεν είναι κατάλληλος, παρακαλώ τηλεφωνήστε στο
6942092232.
Dear Friends,
There will NOT be an organised walk on Sunday 16 November, but on Sunday 23
November we plan to do a circular walk around Argalasti and Metochi. This will be
mainly on tracks but will incorporate some kalderimi. Meeting at the periptero in
Argalasti at 11.00 hours we estimate the walk will take 2.5 hours excluding stops to
admire the views. Arrangements will be made to eat at a taverna in Argalasti.
In case of adverse weather please call 6942092232.

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

