
               Vandring den 20 November 2020 i Parcent - Alcalalí - Parcent 

 

Vandringen: Vi startar mitt emellan Parcent och Alcalalí 

Mindre grusvägar ett öppet landskap. Innan vi når 

Parcent har vägen blivit asfalterad och går över den 

tomma flodrännan upp mot kyrkan i Parcent. Vi vandrar  

igenom byn och korsar CV 720 och därefter fortsätter vi 

genom ett landskap med oliv och- apelsinodlingar och 

spridda hus. Grusvägen övergår till skogstig och vi 

kommer nu att ha en vacker utsikt över alla de 

kringliggande byarna och urbanisationerna. Så 

småningom närmar vi oss Alacalalí utan att gå in i byn 

och är snart tillbaka till startpunkten. 

Vandringen är 8,3 km och tar ca 2,5-3,0 timmar. Det är en lätt vandring med högst 100 

m höjdskillnad som mestadels går genom ett plant landskap. 

 

Träffpunkt: gps koordinater     38°44'53.1"N 0°02'45.3"W   (38.748085, -0.045920).  Se också 

bifogat foto där man ska ta av till höger om man kommer ifrån Alcalalí på CV 720 efter 

ca 2 km och omedelbart efter bron. Kör ner för backen ca 100 m och parkera till höger. 

Tid: Samling 09.45 med start kl 10.00. 

 

Utrustning: Vandringskängor, stavar, kläder i överensstämmelse med vädret samt 

dryck och något lätt att äta. 

 

Hundar är välkomna. 

 

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 spanska DNI 

( i vårt fall  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  försiktighetsskäl 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. 

Man kan deltaga i vandringen utan att äta lunch och även tvärtom 

Lunchen blir i Parcent Restaurante L´Era, Calle L´Era. Om vädret tillåter det 
kommer vi att sitta på uteterassen. På uteterassen tillåter restaurangen hundar. 

Förrätt: grön sallad till alla samt någon aperitivo ( “algo de picar” på spanska ) som tex 
sepia, higado, boquerones en vinagre…) medans vi väntar på paellan. 

Huvudrätt: Paella Valenciana ( med kött ) 

Efterrätt: att bestämma på restaurangen eller kaffe. 

Ingår ½ flaska vin eller öl eller annan dryck. Bröd och alioli. 

Pris 15 € med dricks 

Foton från vandringen: 

Tavla över vandringar omkring Parcent 
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