Aγαπητοί φίλοι
Κυκλικός περίπατος στα Ανω Λεχώνια - Κυριακή 19 Ιανουαρίου
Συνάντηση στην πλατεία των Ανω Λεχωνίων µπροστά από το παλιό Δηµαρχείο στις 11.00
το πρωί.
Θα ανηφορίσουµε µέσα από το χωριό και θα περάσουµε το ρέµα της Κουφάλας, εκεί που
ξεκινάει το καλντερίµι για τον Αη Γιώργη. Θα ακολουθήσουµε το µονοπάτι µέσα από τις
ελιές, µε την υπέροχη θέα προς την πεδιάδα των Λεχωνίων, το Παλιόκαστρο και τα
ερείπια του κάστρου. Έπειτα θα στρίψουµε δεξιά, θα κατηφορίσουµε µέσα στο δάσος και
θα περάσουµε άλλο ένα ρέµα (προσοχή στις λάσπες!). Θα περπατήσουµε παράλληλα µε
το ρέµα ως τις γραµµές του τραίνου, τις οποίες και θα ακολουθήσουµε επιστρέφοντας
στα Λεχώνια.
Μετά τον περίπατο θα φάµε στην πλατεία του χωριού. Η διαδροµή είναι περίπου 2 ώρες.
Αν σκοπεύετε να έρθετε, σας παρακαλούµε να ειδοποιήσετε την Λήδα το αργότερο µέχρι
την Παρασκευή το απόγευµα στο 6981 797880 (ή µε µειλ στο LedaFil@otenet.gr) επειδή η
ταβέρνα χρειάζεται µια εκτίµηση του πόσοι περίπου θα συµµετάσχουν.
Η διαδροµή που θα βαδίσουµε είναι εδώ:
http://walking-pilion.blogspot.gr/2012/05/blog-post.html
Dear friends
Ano Lehonia Circular Walk - Sunday 19 January
Meet at the village square in front of the old Town Hall at 11am.
We’ll walk up through the village, cross the Koufala Gorge and then follow the kalderimi
towards Agios Georgios, taking in the views of Paliokastro and the scant remains of the
castle. Then we turn right and descend through the forest to cross another gorge (which
may be muddy/wet). We follow the gorge all the way to the old railway bridge, then
turn right on the tracks and return to Ano Lehonia.
We will eat at the new village taverna, Oasis. The walk takes approximately 2 hrs.
It would be great to have an idea of numbers as we need to notify the village tavern in
advance. If you are planning to come, please let Leda know by Friday afternoon either
by email on LedaFil@otenet.gr or by phone on 6981 797880.
An overview of the walk can be found here:
http://walking-pelion.blogspot.gr/2015/01/no-lechonia-agios-georgios.html

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

