Κυκλικός περίπατος - Κυριακή 15 Φεβρουαρίου
Την Κυριακή θα περπατήσουµε στη διαδροµή Νιάου - Νεοχώρι µαζί µε τον Ορειβατικό
σύλλογο Βόλου. Είναι µια διαδροµή που δουλέψαµε από πέρυσι για να καθαρίσουµε και
σηµατοδοτήσουµε και τώρα έχουµε τη χαρά να την ''εγκαινιάσουµε''.
Ραντεβού στην πλατεία της Νιάου (Αφέτες) στις 10. Εκτιµώµενη διάρκεια περίπου 2 ώρες
ως το Νεοχώρι. Αφού κάνουµε µια στάση στην πλατεία Νεοχωρίου, θα επιστρέψουµε
περπατώντας στη Νιάου (σύνολο πορείας περίπου 4 ώρες), όπου θα καθήσουµε για
φαγητό. Κάποιοι που δε θέλουν να επιστρέψουν περπατώντας, θα πρέπει να φροντίσουν
να έχουν αφήσει ένα αυτοκίνητο στο Νεοχώρι ή να συνεννοηθούν µε τον Τάσο Μαµούχα
τηλ. 6974307983.
Η διαδροµή που θα βαδίσουµε είναι εδώ:
http://walking-pilion.blogspot.gr/2015/02/blog-post_16.html
Circular Walk - Sunday 15 February
On Sunday, we are going to walk the route Niaou (Afetes) – Neochori. We have been
working on this since last year and we are now ready to have the ''opening ceremony''.
Meet at Niaou square (Afetes) at 10.00. The plan is to go to Neochori and return back to
Niaou. Estimated time 2+2 hours. Those who don’t want to walk back should arrange to
return from Neochori. Tasos Mamouchas from Niaou can help with this (tel.
6974307983).
An overview of the walk can be found here:
http://walking-pelion.blogspot.gr/2015/02/niaou-afetes-neochori.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

