Περίπατος την Κυριακή 2 Νοέµβριος
Συνάντηση στις 11 στην ταβέρνα του Ντόρη, στο δρόµο προς την Αγία Τριάδα, όπου
µπορείτε να αφήσετε το αυτοκίνητό σας.
Θα κατευθυνθούµε προς το µοναστήρι της Αγίας Τριάδας. Στη διαδροµή, θα περάσουµε
το πέτρινο γεφύρι, δύο παλιά ελαιοτριβεία και µερικά µικρά ξωκλήσια. Επιστροφή στον
Ντόρη για φαγητό.
Παρακαλούµε να ειδοποιήσετε τον Ροµπ και τη Μάνια εάν θα καθίσετε για φαγητό το
αργότερο έως το βράδυ της Πέµπτης, για να ξέρει ο ταβερνιάρης για πόσους να
µαγειρέψει.
Κινητό: 6939668273
Η διαδροµή που θα βαδίσουµε είναι εδώ:
http://www.pilionwalks.com/greek/peripatoi/8.%20ano%20gadzea.gr.pdf

Walk on Sunday, 2 November
We will meet at “Dori’s” taverna (just past the village of Ano Gatzea on the way to
Aghia Triada) at 11am. You can leave your car at the taverna car park.
From there we will walk towards the monastery of Aghia Triada, using the old kalderimi
paths. We will pass a stone bridge over the railway line, a couple of old olive mills and
several small churches. Then we will return to the taverna for lunch.
Please let Rob and Manya know if you are coming and want to eat by Thursday evening,
so that they can tell the taverna owner how many to cook for.
Tel: 6939668273
An overview of the walk can be found here:
http://www.pilionwalks.com/english/walks/8.%20ano%20gadzea.en.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

