Κυκλικός περίπατος στην Τσαγκαράδα - Σάββατο 31 Μάιος
Αυτός ο πολύ ωραίος περίπατος στο δάσος θα ξεκινήσει στις 10.30 το πρωί από την Αγία
Παρασκευή στην Τσαγκαράδα, από το χώρο στάθµευσης δίπλα στην πλατεία µε τον
γέρικο πλάτανο. Η διαδροµή θα περάσει µέσα από δάσος µε υπέροχες καστανιές και
οξιές, και από σηµεία µε θέα προς τη θάλασσα. Θα περπατήσουµε σε καλό χωµατόδροµο
και το τελευταίο τµήµα της διαδροµής θα είναι σε καλντερίµι µέσα στην
Τσαγκαράδα. Μετά από περίπου µία ώρα θα φτάσουµε στο ψηλότερο σηµείο της
διαδροµής, κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Άθωνα. Από εκεί η διαδροµή κατηφορίζει.
Η διαδροµή έχει µήκος περίπου 10 χιλιόµετρα και ελίσσεται σε µια υψοµετρική διαφορά
300 µέτρων περίπου. Η δε διάρκειά της είναι περίπου 2,5 ώρες. Έχουµε κανονίσει να
φάµε το µεσηµέρι στο Lost Unicorn στην Τσαγκαράδα (www.lostunicorn.com). Θα
υπάρχουν διάφορες σαλάτες και ελαφριά πιάτα συν το επιδόρπιο, µε 15 ευρώ ανά
άτοµο. Τα τυχόν ποτά θα πληρωθούν έξτρα. Παρακαλώ να µε ενηµερώσετε µέχρι την
Παρασκευή το πρωί αν θα φάτε, καθώς πρέπει να δώσουµε τον ακριβή αριθµό των
ατόµων στο Lost Unicorn. Mandi - τηλέφωνο επαφής 24230 55014 / κινητό 6938
225711 ή µε email στο info@friendsofthekalderimi.org
Η διαδροµή που θα βαδίσουµε είναι εδώ:
http://www.pilionwalks.com/greek/peripatoi/16.%20Rondje%20Tsagaradha.gr.pdf
Tsagarada circular walk - Saturday 31 May
This will be a beautiful forest walk starting from Aghia Paraskevi in Tsagarada at 10.30
am, at the parking next to the square with the old plane tree. The walk takes us through
a magnificent chestnut and beech forest, with a glimpse through the trees towards the
sea every now and then. The walk is along a very good earth road and the last part is
along kalderimis through Tsagarada. After about an hour we reach the highest point of
the walk, close to the chapel of Aghios Athonas. From there the walk goes downhill.
The walk is 10 kilometres long and spans a height of almost 300 metres. It takes about
2.5 hours. For lunch we have made an arrangement with the Lost Unicorn in Tsagarada
(www.lostunicorn.com). They will make a selection of salads and light dishes plus
dessert for 15 euros per person, drinks are extra. Please let me know by Friday
morning if you will be eating, as we need to give the Lost Unicorn 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://www.pilionwalks.com/english/walks/16.%20Rondje%20Tsagaradha.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

