Νεοχώρι – Συκή - Ξινόβρυση - Κυριακή 25 Μάιος
Μαζί µε τον Ορειβατικό, θα εγκαινιάσουµε τη διαδροµή που καθαρίσαµε πρόσφατα µετά
από δεκαετίες εγκατάλειψης.
Ραντεβού στην πλατεία του Νεοχωρίου στις 10 το πρωί. Εκτιµώµενος χρόνος 4 ώρες (2
ώρες Νεοχώρι-Συκή και 2 ώρες Συκή-Ξινόβρυση).
Οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν κανονίσει να επιστρέψουν στο Νεοχώρι για να πάρουν τα
αυτοκίνητά τους.
Όσοι θέλουν θα καθίσουν για φαγητό στην ταβέρνα του Λεωνίδα στην Ξινόβρυση.
Επειδή πρέπει να δώσουµε στην ταβέρνα µια ιδέα για τον αριθµό των συµµετεχόντων,
σας παρακαλώ να µε ειδοποιήσετε αν σκοπεύετε να έρθετε το αργότερο µέχρι
την Σαββάτου το πρωί.
Mandi - τηλεφωνικό αριθµό 24230 55014 / κινητό 6938 225711 ή µε email στο
info@friendsofthekalderimi.org
Η διαδροµή που θα βαδίσουµε είναι εδώ:
http://walking-pilion.blogspot.gr/2014/06/blog-post.html

Neochori – Siki - Xinovrisi - Sunday 25 May
A joint walk with Volos Alpine club, on a new route that we worked together to reopen
lately after decades of neglect.
Meeting at Neochori square at 10.00. Estimated time 4 hours (2 hours Neochori to Siki
and 2 hours Siki to Xinovrisi).
The drivers must have made arrangement to collect their cars back from Neochori.
We can have lunch at Leonidas taverna at Xinovrisi on arrival.
Please let me know by Saturday morning if you’re coming, as we need to give the
taverna an idea of numbers.
Mandi - telephone number 24230 55014 / mobile 6938 225711 or by email to
info@friendsofthekalderimi.org
An overview of the walk can be found here:
http://walking-pelion.blogspot.gr/2014/12/neochori-siki.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

