Περίπατος την Κυριακή 22 Μαρτίου: Μουρτιάς - Πάλτση – Μουρτιάς
Είναι ένας περίπατος κατά µήκος της ακτής, µέτριας δυσκολίας και διάρκειας 3.5 µε 4
ώρες.
Θα ξεκινήσουµε τον περίπατο στις 10:30 το πρωί και τόπος συνάντησης είναι το
παρκινγκ στον Μουρτιά, το οποίο βλέπει προς την θάλασσα.
Ο περίπατος γίνεται σε φαρδύ µονοπάτι όπου υπάρχουν θαυµάσιες θέες προς το Αιγαίο.
Από την Πάλτση θα επιστρέψουµε πίσω στον Μουρτιά ακλουθώντας την ίδια διαδροµή,
όπου θα έχουµε διαφορετικές θέες από αυτές που συναντήσαµε όταν πηγαίναµε.
Για φαγητό θα καθίσουµε στην ταβέρνα του Στάθη στο Προµύρι µετά τον
περίπατο. Όποιος θα ήθελε να φάει µαζί µας, παρακαλώ να µας το δηλώσει
µε email µέχρι τις 12 το µεσηµέρι του Σαββάτου 21 Μαρτίου.

Walk on Sunday 22 March - Mourtias - Paltsi - Mourtias
This is a costal path walk of moderate difficulty lasting 3.5 to 4 hours.
The walk will start at 10:30 and we will meet at Mourtias, parking cars overlooking the
sea.
The walk is on a wide track which has great views overlooking the Aegean. On reaching
Paltsi we will turn back and take the same route to return to Mourtias. "Views are
always different from the opposite direction”
Stathis taverna in Promiri will serve food and drink after the walk. If you are intending
to eat please confirm by email by 12:00 midday on Saturday 21 March.

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

