
Sella fredag 21 jan Sella
Sella (400m öh) kallas ofta staden uppe i bergen, den ligger längs foten av berget
Sierra Aitana (1557m) cirka 2 mil norr om Villa Joyosa

Ledd av Lars Lundström och Anja Rosenberg

Träffpunkt: Parkeringsplatsn koordinater: 38.60927, -0.26900.
Lättast att hitta till Sella är att í Google Maps välja som Destination: Aparcamiento Público Sella. 

Vid ankomsten kl 09.30 ska deltagarna söka upp ledare, anmäla sig samt anteckna sig på 
deltagarlistan.

Vandringen, är 7 km lång, mera lätt än medelsvår, tar c:a tre timmar och går i en naturskön kuperad
bergs- och ravinterräng, där vi passerar olivodlingar och väldoftande blommande mandelträd.
Vi startar från parkeringen som ligger på 400m öh. Sedan går vi i maklig takt på asfalts väg uppför i
1,6 km, vi är då uppe på 504m öh med fantastiska vyer.
Härifrån bär det sedan neråt på omväxlande asfalt och grusväg/stig. 
Vid vattenkällan, Font de lAlcantara, som vi når efter 4.5 km, tar vi en fikapaus 
Vandringen når därefter strax sin lägsta punkt 342m öh. Vi fortsätter längs ravinkanten och sakta 
stiger det åter uppåt mot 400m öh när vi går in i Sella.

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. 

Covid Restriktioner: Covidrestriktioner ska respekteras, dvs ansiktsmask skall användas vid 
avstånd mindre än 1,5 m. OBS! Covidcertifikat är nödvändigt för restaurangbesök!

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

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 
vandringsskor eller kängor, stavar och klädsel samt dryck.

Lunch: Bar Restaurante El Casino , inne i centrum av Sella: GPS Ref: 38.60850, -0.27218

Meny: pris 22 €/ deltagare inkl dricks.
Förrätt: Sallad ”Isa i Toni”
Huvudrätt: Helstekt kyckling eller Kummel i baskiskt stil
Efterrätt: Kaffe eller efterrätt att väljas på restaurangen.
Vatten och ½ flaska vin eller öl. Pan och aioli. 

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