
Vandring fredagen den 19 november i Tárbena till utsiktsplatsen Sa Montanya

Vandringen startar vi byns parkering och därifrån tar vi
oss ut ur byn till en bred väg  som längre fram blir en smal
stig Stigen ringlar sig upp och ner på bergets sida högt
över dalen där floden Bolulla flyter och är tidvis mycket
stenig. Som mest är stigningen 75 m att ta oss upp.
Under hela vandringen kommer vi att ha vacker utsikt
över dalen och de omgivande bergen. Vi kommer under
ca 300 m att gå nära dalens stup och det är bäst att inte
titta neråt utan koncentrera blicken på fötterna.
Vandringens mål är en vacker utsiktsplats ungefär efter

halva vandringen där vi kommer att göra ett längre uppehåll för att inta lite
förfriskningar - därefter vandrar vi tillbaka men på en lägre nivå. Vandringen är 5 km
lång och beräknas ta 2,5 timmar. Denna vandring  gjorde klubben också 2013.

Träffpunkt: Byns parkeringsplats, Carrer Santíssima Trinitat i Tàrbena
GPS Ref: 38.694945,-0.103294
För de som bor i Javea eller längre norrut är bästa vägen till Tárbena över Parcent. För
de som bor söderut kör via Altea la Vella, Callosa och Bolulla.

Vid ankomsten ska deltagarna söka upp ledaren och anmäla sig samt anteckna
sig på deltagarlistan.

Hundar: Denna vandring är inte lämplig för att ta med hund för deltagarnas säkerhet.

Covid Restriktioner: deltagarna bör hålla ett avstånd av ca 2 m till närmaste person.
På restaurangen inomhus blir bord dukade för högst 10 personer.

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

Utrustning: vandringskängor eller grova skor, stavar och lämpliga kläder enligt
dagens väderleksrapport.

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

Lunch: Det går bra att vara med på vandringen  utan att anmäla sig till lunchen och
tvärtom. Lunchen är frivillig.



Lunch på Restaurante CA´S PELUT
Ligger strax utanför Tarbena: Se separat karta.
GPS Ref: 38.69780, -0.10057
Bara utsikten från restaurangen är värd lunchen.

Meny: pris 13 + 1 = 14 €/ deltagare
Förrätt: sallad eller dagens soppa
Huvudrätt: pollo ( kyckling ) stekt i vitlök eller Solomillo de cerdo (grisfilé) eller fisk:
emperador eller sepia.
Efterrätt: kaffe eller efterätt att välja på restaurangen.
Vatten och ½ flaska vin eller öl samt vatten . Pan och aioli.

Om lunchen: All dryck som begärs i baren  innan vi sätter oss vid borden för lunch
ska betalas separat liksom kaffet  om detta inte är inkluderat i priset. Efterrätten kan
bytas mot kaffe.

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 denna. Därför kan den också ätas på restaurangen.
Ledaren kommer att meddela vad som gäller för lunchen senast nästa dags morgon.



Stigen är stenig och bäst att hålla ögonen på fötterna!

Omgivningen är fantastiskt underbar



Utsiktsplatsen Sa Montanya

På väg tillbaka


