Κυριακή, 15 Μαρτίου – Κυκλικός περίπατος στο Τρίκερι
Θα συναντηθούµε στην ταβέρνα ΑΓΝΑΝΤΙ στο Τρίκερι στις 11.00 το πρωί. Υπάρχουν µόνο
µερικές θέσεις παρκινγκ στην ταβέρνα. Για αυτόν τον λόγο σας παρακαλώ να αφήσετε
τα αυτοκίνητά σας στο παρκινγκ που βρίσκεται στα αριστερά σας φθάνοντας στην είσοδο
του χωριού. Η ταβέρνα ΑΓΝΑΝΤΙ είναι σε µικρή απόσταση από την είσοδο του χωριού και
επάνω στο δηµόσιο δρόµο προς την Αγ. Κυριακή.
Θα περπατήσουµε από το χωριό Τρίκερι κατηφορίζοντας νότια προς το φάρο Καβούλια.
Εν συνεχεία θα ακολουθήσουµε το µονοπάτι δίπλα στην ακτή προς το καρνάγιο και την
παραλία στο γραφικό χωριό της Αγ Κυριακής. Κατά την επιστροφή στο χωριό Τρίκερι θα
περπατήσουµε στο θαυµάσιο καλντερίµι µε φανταστικές θέες προς την θάλασσα. Η
δυσκολία του περιπάτου είναι µέτρια, αλλά υπάρχουν ανηφόρες σε µερικά τµήµατα. Η
διάρκειά του είναι περίπου 2 µε 2.5 ώρες. Θα φάµε στην ταβέρνα ΑΓΝΑΝΤΙ.
Θα ήταν πολύ χρήσιµο να ξέρουµε εάν θα λάβετε µέρος στον περίπατο αυτόν, διότι θα
πρέπει να γνωρίζουµε εγκαίρως πόσα άτοµα θα φάνε στην ταβέρνα.
Σε περίπτωση που ο καιρός είναι άσχηµος ο περίπατος θα αναβληθεί. Θα µπορούσατε να
τηλεφωνήσετε σε κάθε περίπτωση στο 24230 55014 ή 6997 754224 (Mike) / 6938
225711 (Mandi).
Sunday 15th March - Trikeri circular walk
We will meet at Agnanti taverna in Trikeri at 11.00. There is limited parking at the
taverna so please leave cars in the car park which you will find on the left soon after
you enter the village. The Agnanti taverna is a short distance further on the left along
that road which then goes on down to Agia Kiriaki.
We will walk down from Trikeri village heading south to the lighthouse on Cape
Kavoulia. We will then follow the coastal path to the beach and boatyard in the
picturesque village of Agia Kiriaki before heading back up the wonderful kalderimi with
fantastic views which will take us back up to Trikeri. The walk is moderate but steep in
places and will take 2 - 2.5 hours. We will eat at the Agnanti taverna.
Please let us know if you will be joining us, as we need to let the taverna know how
many people will be eating.
Also, if there is bad weather then the walk will be cancelled, so please call to confirm if
you are in any doubt - 24230 55014 or 6997 754224 (Mike) / 6938 225711 (Mandi)

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

