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VANDRING JESUS POBRE 22 APRIL 2022
Bästa vandringsvänner
Kompleterande uppgifter till RW beskrivning "Newsletter April 1
Benimaquina Jesus Pobre" bifogad ovan.
Som ni redan förstått av hemsidan är denna vandring något
annorlunda:

2022-04-15

1. Beskrivningen är en orginal “Rambling Walkers” beskrivning på
engelska som jag dock är övertygad om att ni förstår.
2. Vi kommer att genomföra både “The Main walk” och “The Alternativ
walk” m.a.o. uppdelning i två grupper.
3. Samtidigt introduserar för er att bli medlemmar i RW, som är en
renodlad förening för vandringar.
RW skulle ha genomfört vandringen den 14/4 men har på grund av
regn senarelagt den till 21/4, då kommer jag, Main walk, och Ulrik
Gelius, Alternativ walk, att vara med RW för att då genomföra “vår
rekognosering” så att vi den 22/4 kan vandra.
Vi samlas kl 09.30 inne i Jesus Pobre med start kl 10.00.
GPS Ref:- Degrees 38°47’53.43”N 0°4’58.44”E. Decimal 38.798175,
0.082901 h

https://clubnordico.one/

Lunch blir på t Pizzeria Di Fratelli La Nonna. in Ondara. Hitta dit gör
ni enklast genom att i Google maps ange Pizzeria Di Fratelli La
Nonna.
Anmälan senast måndag 18/4 kl 20.00 med angivande av deltagande
i: Main walk, Alternativ walk och lunch. OBS ni beställer ert menyval
direkt vid bordet. Förhoppningsvis får vi samma bra lunchpris som RW.
Vid ankomsten kl 09.30 ska deltagarna söka upp ledare, anmäla sig,
betala Organisations avgiften 2 euro samt anteckna sig på
deltagarlistan.
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.
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Covidcertifikat bör för säkerhets skull vara med. Organisations avgift:
2€ / deltagare, tacksam för jämna pengar. De som har deltagit i
rekognoseringen av vandringen betalar ej denna 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 grova vandringsskor eller kängor och
stavar.
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA
LARS LUNDSTRÖM

+46768357074
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