Kοινή πορεία µε τον Ορειβατικό Βόλου την Κυριακή 27 Απριλίου.
Θα συναντηθούµε στο Τρίκερι στις 10.00. Προηγουµένως θα πρέπει να έχουµε αφήσει
δύο αυτοκίνητα στον Αλογόπορο για την επιστροφή. Θα περπατήσουµε ΤρίκεριΑλογόπορος (2 ώρες) και θα περάσουµε µε βάρκα στο νησί. Θα επισκεφθούµε το
µοναστήρι της Ευαγγελίστριας και τη διπλανή παραλία όπου όσοι θέλουν θα κάνουν ένα
µπάνιο. Μετά θα καθήσουµε για φαγητό στην ταβέρνα.
Γυρίζοντας το απόγευµα στον Αλογόπορο, οι οδηγοί θα πάνε µε τα αυτοκίνητα που θα
έχουµε αφήσει επάνω στο χωριό για να πάρουν τα αυτοκίνητά τους.
Η διαδροµή που θα βαδίσουµε είναι εδώ:
http://www.pilionwalks.com/greek/peripatoi/10.%20Trikeri%20rondje%20Aloghoporos.g
r.pdf

Α joint walk with Orivatikos Syllogos of Volos for Sunday 27 April.
The plan is to meet at Trikeri village at about 10.00 (we should leave a couple of cars
down at Alogoporos first). We will walk down to Alogoporos (about 2 hours) and go by
boat to the island, visit the monastery and the nearby beach for a swim. Then we will sit
at the taverna for lunch.
Returning to Alogoporos, drivers will be taken by the cars left there to Trikeri village to
collect their own cars.
An overview of the walk can be found here:
http://www.pilionwalks.com/english/walks/10.Trikeri%20Aloghoporos%20circular%20wal
k.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

