Κυκλικός περίπατος στον Πλατανιά
Αγαπητοί φίλοι,
Την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου θα συναντηθούµε στον Πλατανιά στις 10.30 το πρωί µαζί µε
τους φίλους µας από τον Ορειβατικό Σύλλογο του Βόλου (ΕΟΣ). Θα ανηφορίσουµε µε
κατεύθυνση προς Λαύκο περνώντας από το εκκλησάκι του Αγ. Νικολάου και θα
φτάσουµε στο δρόµο προς το Μικρό. Αυτό το τµήµα της διαδροµής περιλαµβάνει και το
καλντερίµι που ανοίξαµε πριν µερικά χρόνια και το οποίο καθαρίσαµε τελευταία.
Φτάνοντας στο δρόµο, θα συνεχίσουµε µέχρι το µοναστήρι του Αγ. Σπυρίδωνα και από
εκεί θα ακολουθήσουµε το µικρό καλντερίµι προς Βοδίν όπου και θα συναντήσουµε το
καλντερίµι Προµύρι – Πλατανιάς, µέσου του οποίου θα γυρίσουµε στον Πλατανιά.
Το µήκος αυτής της διαδροµής είναι περίπου 10 χλµ. και η διάρκειά του περίπου 3.5
ώρες συνολικά. Μετά τον περίπατο θα καθίσουµε στην ταβέρνα του Μανώλη για ένα
τσίπουρο και φαγητό.
Θα χαρούµε πολύ να είσαστε στην παρέα µας!
Η διαδροµή που θα βαδίσουµε είναι εδώ:
http://walking-pilion.blogspot.gr/2015/02/blog-post.html
http://www.pilionwalks.com/greek/peripatoi/13.%20platania.gr.pdf
Platanias Circular Walk
Dear Friends,
On Sunday 1st February we will meet in Platanias at 10.30am together with friends from
EOS (Orivatikos) Volos. We will walk on the Lafkos path past Agios Nikolaou up to the
Mikro road. This includes kalderimi we opened a few years ago and have just cleaned. At
the Mikro road we will walk to Agios Spiridon Monastery and then take the small
kalderimi to Vodin, joining the Promyri Platanias kalderimi to return to Platanias.
It is about 10k and 3.5 hours walk in total. We can have food or tsiperou at Manoli's
afterwards.
An overview of the walk can be found here:
http://walking-pelion.blogspot.gr/2015/02/platanias-agios-spiridon-monastery.html
http://www.pilionwalks.com/english/walks/13.%20platania.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

