Αγαπητοί φίλοι
Κυκλικός περίπατος στην Αργαλαστή διάρκειας 2.5 ώρες.
Αφετηρία στην µικρή πλατεία της Αργαλαστής στις 11.00 το πρωί, την Κυριακή 26
Ιανουαρίου. Θα κατευθυνθούµε προς το Κατσιλοχώρι και µετά θα περπατήσουµε στους
γύρω λόφους και προς την ρεµατιά, όπου θα περάσουµε το ποτάµι για να πάµε στην
παλαιά πέτρινη γέφυρα και εν συνεχεία στον αµπελώνα κοντά στην Αργαλαστή.
Ένα µικρό τµήµα του περιπάτου δίπλα στο ποτάµι ίσως έχει λάσπες, για αυτόν τον λόγο
παρακαλώ να φοράτε τα κατάλληλα παπούτσια.
Σε περίπτωση δυνατής βροχής ο περίπατος θα αναβληθεί. Θα µπορούσατε να
τηλεφωνήσετε στον Mike ή στην Mandi για επιβεβαίωση του:
24230 55014 ή Mike 6997 754224 ή Mandi 6938 225711

Dear Friends
Circular Walk (2.5 hours) – Argalasti
Starting at Mikro Platia in Argalasti, at 11am on Sunday 26 January we will head to
Katsilohori (Avin garage) and then walk above and around the valley, crossing the river
to go to the old stone bridge and past the vineyard.
A short section of the path along the river will be muddy, so please wear suitable
footwear.
The walk will be cancelled in case of heavy rain. If in doubt, please call Mike or Mandi to
confirm:
24230 55014 or Mike 6997 754224 or Mandi 6938 225711

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

