
Caval Verde Ridge, Benimaurell fredag 18
mars 2022
Vandringen leds av Lars Lundström, +46768357074

Träffpunkt: Vi träffas vid Restaurant Venta Del Collao,
GPS Ref:- Degrees 38°46’6.83”N, 0°9’5.92”W, Decimal 38.768565, -0.151568
Lättast att hitta till träffpunkten är att i Google Maps välja som Destination: Restaurant 
Venta Del Collao.
Parkering längs omgivande vägar.

Vid ankomsten kl 10.00 ska deltagarna söka upp ledare, anmäla sig samt anteckna 
sig på deltagarlistan. Passa på att fika inne på restaurangen, vandrings start kl 10.30.

Vandringen Med pauser bör det ta cirka 3 timmar, den är 7 km lång, på olika steniga 
underlag och har en ackumulerad stigning på 217m. Stavar rekommenderas. Vi börjar 
vandringen med att gå nedför på den smala asfalterade vägen från mötesplatsen. Detta 
gör att vi kan njuta av den magnifika utsikten över dalen och ända ner till havet. 
Efter 1 km svänger vi av vägen till höger in på den markerade rutten. Här startar en 
stigning kanske något jobbig för ovana vandrare på en sliten stenig stig. Vi vandrar 
långsamt - stannar flera gånger för att hämta andan när det behövs. 
Vi följer sedan har en liknande stig en kort bit nedför backen tills vi befinner oss först på 
bred stig/väg och efter 2,5 km kommer vi åter in på den slingrande Cami del Collao. Under
detta avsnitt njuter vi av utsikten över Val de Pop mot toppen av Cocoll, söderut, med den 
närliggande landningsbanan. 

Efter drygt 3.5 km når vi en stig som leder ner till Källan de la Mata, det är här vi tar en 
välförtjänt ”bananpaus” och för de som har energi över följer med ner, från 673 m ö h ner 
till 614 m ö h, för att se källan (väl värt det ansträngning!).
Väl komna upp igen fortsätter vi på Cami del Collao och beger oss försiktigt upp till en 
gammal finca med ett fantastiskt fikonträd. Huset verkar nu vara bebott och den 
markerade vandringsleden har ändrats för att gå runt baksidan av fastigheten där vi går 
längs ett smalt stenspår upp till en bred väg utan beläggning. 
Denna väg tar oss genom ett odlat landskap medan vi njuter av utsikten ner till Jalondalen 
och kusten innan vi kommer tillbaka till restaurangen och ni kan unna er en välkomst dryck
innan lunchen. 
Efter ”bananpausen” går vandringen uppåt igen tills vi är framme vid restaurangen.

Det går bra att vara med på vandringen utan att anmäla sig till lunchen och tvärtom. 
Lunchen är frivillig.

Hundar: Hundägarna ansvarar för att deltagarnas säkerhet inte äventyras av hundarna. 
OBS Det har vid något tillfälle under Rambling Walkers vandringar påträffats en 
lösspringande schäfer, på sista halvan av vandringen, som vi bör se upp med.

Covid Restriktioner: Covidrestriktioner ska respekteras, dvs ansiktsmask skall användas 
vid avstånd mindre än 1,5 m. Covidcertifikat bör för säkerhets skull vara med.

Organisations avgift: 2€ / deltagare. De som har deltagit i rekognoseringen av 
vandringen betalar ej avgift. 

Sida1(2)



Club Nordico   har inte någon ansvarsförsäkring för medlemmar som deltar i vandringar   
eller andra aktiviteter organiserade genom klubben. Vi vill därför understryka att de 
medlemmar och eventuella gäster, som är med och vandrar gör det på eget ansvar 
och risk  .   Medlemmar   som tar med sig gäster är ansvariga för egen och gäster att dessa   
har lämplig utrustning, såsom   grova   vandringsskor   eller   kängor,     stavar   och klädsel   
samt dryck.

Lunch: Restaurant Venta Del Collao är en välkänd restaurang med god mat.
Observera att dryck inte är inkluderad i priset. Observera också att den inte tar emot 
kreditkort ( p.g. av dålig mobiltäckning ). 

Vi kommer att sitta vid bord med 6-8 personer, varje bord tar hand om sin räkning. Vi 
kommer att sitta på terrassen om vädret så tillåter.

Meny: Menyn bifogad kallelse mailet.

Observera att om vandringen ställs in på grund av dåligt väder kommer detta att 
meddelas via e-mail på eftermiddagen dagen innan senast kl 18.00.

Foton och Kartbilder
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