Tormos fredag 18 feb 2022
Tormos ligger vid foten av Sierra de Resingles, mellan havet och bergen.
Från dess högsta punkt kan du beundra den spektakulära utsikten över
Medelhavet, Montgó Natural Park.
Vandringen leds av Anja Rosenberg och Lars Lundström
Träffpunkt: Vi träffas i Tormos på BAR L'ALMASSERA
GPS in DMS 38°48'03.2"N 0°04'23.5"W - in DECIMAL 38.800899, -0.073186
Lättast att hitta till Tormos är att í Google Maps välja som Destination: Bar L'Almassera,
Calle San Antonio, 21, 03795 Tormos, Alicante
Parkering längs omgivande gator.
Vid ankomsten kl 10.00 ska deltagarna söka upp ledare, anmäla sig samt anteckna
sig på deltagarlistan. Passa på att fika inne på restaurangen, vandringen startar kl 10.30.
Vandringen, är 5,5 km lång, med lite uppgång men inget som avskräcker oss. Det är en
ciekulär vandring som med pauser tar 3-3,5h och slutar vid BAR L'ALMASSERA för lunch.
Under vandringen när vi kommit in i Sagra tar vi ev förfriskande paus inne på B&B
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 L'ALMASSERA, baren som nu drivs av en familj är trivsam med god mat.
Meny: Eftersom det är både en mindre stad och restaurang så kommer menyn att
presenteras först samma vecka som vi vandrar. Jag mailar då ut menyn och ni ”mailar då
med vändande post” ert menyval till vandringar@clubnordico.one
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.
Vi kan bli ersättningsskyldiga för beställda luncher 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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