
Vandring den 30 oktober 2020 i Benimeli- Sagaria 
 

 
 

Vandringen: Vi vandrar genom byn Benimeli mot berget 
Sagarias fot. Där tar vi en stenig stig som slingrar sig 
uppför bergsidan. Stigen är relativt brant men vi tar det 
lugnt så att alla hänger med. Medan vi vandrar uppåt, kan 
vi beundra utsikten över dalen el Rectoria med  byarna 
Benimeli, Rafol d´Almunia och andra med flera 
urbanisationer. Vi t.o.m ser byarna Fleix och Campell 
långt bort. Efter ca 50 min har vi kommit en bra bit uppåt 

och kan göra en liten rast. Därefter fortsätter vi uppåt en kort sträcka till, sedan blir 
stigen jämn nästan utan stenar och plan. Under denna del av vandringen kommer vi 
att ha utsikt över Monte Pego och havet. Stigen mynnar ut på en asfalterad väg som vi 
kommer att följa ner till Rafol d´Almunia och tillbaka till Benimeli. Totalt vandrar vi 6 km 
vilket tar ca 2 ½ timmar. Vi vandrar uppåt ca 200 m räknat från träffpunkten. 
Vandringen betecknar jag som moderat, mellan lätt och svår. 
 
Träffpunkt: Carrer Cami Olivars i Benimeli.  
Hur tar man sig dit? Om man kommer längs N 332, kör förbi Ondara och ta CV-731 
mot Benidoleig och Beniarbeig. Vid  nästa rondell kör höger mot Beniarbeig CV-732. 
Strax efter infarten och omedelbart efter bron kör vänster in på CV-729 med skylten 
Benimeli. Efter några km kör in i Benimeli och efter rondellen fortsätt på CV-729 ca 
250 m och leta efter en liten skylt på vänster sida med namnet “Pou de Baix”. 
Omedelbart efter skylten  ta av till vänster in på en smal gata som heter “Carrer Cami 
Olivars”. Parkera här. Tid kl 09.45 för start kl 10.00. 
 
Utrustning. Vandringskängor, stavar, dricka och lätt mat. Kläder i överensstämmelse 
med väderleksprognosen. 
 
Hundar: Denna vandring är inte lämplig med hund. 
 
Andra föreskrifter: Gruppen får högst uppgå till 30 personer. Max antalet gäster per 
bord i restaurangen är 6. De som anmäler sig ska i sitt mail ange sitt spansk DNI ( i 
vårt  NIE )  eller sitt passnummer samt mobiltelefonnummer till mig. Dessa 
uppgifter är obligatoriska och ska användas om det uppstår smitta i gruppen. Jag 
kommer också att ta temperaturen på alla som deltager vid ankomsten, för att 
fastställa att denna är normal dvs 37,5 C. Om temperaturen närmar sig 38 kan man 
inte deltaga av  försiktighetskäl för Covid 19.  
Observera att om vandringen ställs in på grund av dåligt väder kommer detta att 
meddelas via email på eftermiddagen dagen innan senast kl 18.00. Ledaren kommer 



att meddela restaurangen. Vi kan bli ersättningsskyldiga för lunchen och deltagarna 
ska räkna med att de måste betala den.  Därför kan den också ätas på restaurangen. 
Ledaren kommer att meddela vad som gäller för lunchen senast nästa dags morgon. 

Asociación Nordica har inte någon ansvarsförsäkring  för medlemmar som deltar i 
vandringar eller andra aktiviteter organiserade genom föreningen. 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 att 
dessa har lämplig utrustning , såsom vandringsskor eller kängor, stavar och klädsel.  

Organisationsavgift 2 €/ deltagare. Medlemmar som deltagit i rekognoseringen 
betalar ej. 

Lunch: Vi äter  på Restaurang Ca´l Liki, Plaza Mayor i Benimeli. 
Om vädret tillåter det kommer vi att sitta ute på Stortorget där det är gott om plats. 
Per bord blir det högst 6 personer. Varje bord får betala separat för lunchen så jag 
ber någon vid varje bord ta hand om den gemensamma betalningen. 
 
För de som önskar deltaga i lunchen se följande meny: 
Förrätt: Grön Sallad för alla 
Huvudrätt: Codillo ( svinbog? ) med ugnstekta grönsaker och potatis eller 

Rape med ugnstekta grönsaker och potatis. 
Efterrätt: Flan de almendra (mandel flan) eller Tiramisu. 
 
Ingår 1 fl vin per 3 personer eller ett glas öl eller läsk dryck. 
Vatten för alla samt bröd och allioli. Kaffe ingår inte. 
Pris utan dricks: 17,50€. 
 
Se foton från vandringen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Efter några km kör in i Benimeli och efter rondellen fortsätt på CV-729 ca 250 m och 
leta efter en liten skylt på vänster sida med namnet “Pou de Baix”. Omedelbart efter 
skylten  ta av till vänster in på en smal gata som heter “Carrer Cami Olivars”. Parkera. 

  

 

 

 

 



Utsikten 

 

Vägunderlaget vid uppvandringen 

 

El Valle de la Rectoría 



 

 

 

 
Urbanisationen Monte Pego i bakgrunden 

 
Den plana delen av vandringen 



 
Vandringen ner till Benimeli på asfalterad väg 
mellan apesinträd. 
 


