Περίπατος από Αργαλαστή προς Λεφόκαστρο.
Ένας περίπατος και µουσική.
Θα περπατήσουµε την διαδροµή: Αργαλαστή - Κάλαµος – Λεφόκαστρο, ακλουθώντας το
µονοπάτι κατά µήκος της ακτής.
Συνάντηση στην Αργαλαστή
•
•

στο περίπτερο στην κεντρική διασταύρωση στις 10.30 το πρωί σε περίπτωση που
θέλετε να αφήσετε το αυτοκίνητό σας στο Λεφόκαστρο για την επιστροφή.
στην πλατεία στις 11.00 το πρωί για το ξεκίνηµα του περιπάτου, διάρκειας 2½ - 3
ώρες.

Θα φάµε στην ταβέρνα του Στέφανου, όπου θα ξεκινήσει ζωντανή µουσική γύρω στις
τρεις.
Επιπλέον πληροφορίες για τον περίπατο.
Περίπατος την Κυριακή το πρωί, 9 Μαρτίου από Αργαλαστή στο Λεφόκαστρο.
Είναι σηµαντικό να πάνε όσο το δυνατόν περισσότερα αυτοκίνητα στο Λεφόκαστρο πριν
το περπάτηµα, έτσι ώστε ο καθένας µας να φύγει ανεξάρτητα µετά το φαγητό και τη
µουσική. Παρακαλώ οι οδηγοί να αφήσουν τους συνεπιβάτες τους στην Αργαλαστή και
εν συνεχεία να καταλήξουν στο Λεφόκαστρο το αργότερο µέχρι τις 10.45 το πρωί. Θα
µεταφέρουµε τους οδηγούς από το Λεφόκαστρο πίσω στην Αργαλαστή για να ξεκινήσει ο
περίπατος στις 11.00 το πρωί.
Η διαδροµή που θα βαδίσουµε είναι εδώ:
http://walking-pilion.blogspot.gr/2011/02/blog-post_20.html
http://www.pilionwalks.com/greek/peripatoi/2.lefokastro-arg-kal-lef.gr.pdf

Argalasti to Lefokastro
Argalasti – Kalamos - Lefokastro along the coastal path
A Walk and Music
Meet at Argalasti:
@ the kiosk at 10.30 to transfer cars to Lefokastro
@ the square at 11.00 to start the walk (2½ - 3 hours)
We will eat at Stefanos, where live Greek music will start at 3.00.
Additional information for the walk on Sunday, 9th March to Lefokastro
It is important that we take the maximum number of cars down to Lefokastro prior to
the walk so that you are able to leave Lefokastro independently after the meal and
music. Please leave your passengers in Argalasti and drive to the car park in Lefokastro
by 10.45 am and we will bring all the drivers back to Argalasti to start the walk at 11.00
am.
An overview of the walk can be found here:
http://walking-pelion.blogspot.gr/2013/09/argalasti-lefokastro-kalamos.html
http://www.pilionwalks.com/english/walks/2.lefokastro-arg-kal-lef.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

