
Vandring fredagen den 9 april i Benimaurell

Vandringen startar vid Bar/Restaurang Venta del Collao
som ligger några km utanför Benimaurell. Därifrån har vi
utsikt ner till Medelhavet och mot Vall de Laguard.
Landskapet är varierande med mandelträd och tallskog.
Vi kommer att vandra på stigar, asfalterad väg och
grusvägar. Höjdskillnaden på vandringen är 200 m.
Sträckan att vandra är 6,3 km och beräknas ta 3 timmar.
Tidvis är sträckan mycket stenig. Efter ca 4,4 km finns det
möjlighet att fortsätta en kortare väg tillbaka till

startpunkten på en bred grusväg. De andra tar en 700 m längre väg med ytterligare
stigning.

Träffpunkt: Restaurang Venta del Collao GPS: 38.76845, -0.15187, kl 10.00. Kör till
Benimaurell på CV 721. Vid ankomsten till Benimaurell kör omedelbart till höger och
följ denna gata, som är enkelriktad. Kör förbi bar Jalisco på vänster sida och ta sedan
till vänster in på Carrer Collao för att köra ut ur byn. Vägen från byn till La Venta del
Collao är 3,3 km, smal och möten kan bli besvärliga men förhoppningsvis är det ingen
trafik vid 10-tiden.
Utrustning: vandringsskor, stavar och klädsel i överensstämmelse med vädret. Ta
med något att äta och dricka. Det är alltid några grader kyligare i bergen

Covid-restriktioner: Vid träffpunkten ska alla ha på sina masker åtminstone tills vi
lämnar den med restaurang och andra byggnader. I går publicerades nya
Covid-normer, som innebär att vi måste bära mask på även under vandringen. Ett nytt
möte på regional nivå kommer att bekräfta detta eller ej på onsdag den 31 mars. Jag
återkommer till deltagarna om detta nästa vecka. Vad gäller storleken på gruppen vid
utomhusaktiviteter gäller fortfarande regeln om högst 4 personer. Vi kommer därför att
göra som under sista vandringen - dela upp oss i det antal grupper som det totala
antalet deltagare kräver och hålla ett avstånd på 50-100 m mellan dessa. Jag sätter
däremot ingen gräns för antalet deltagare denna gång.

Hundar kan vara med. I koppel ska de gå sist och lösa med husse främst före
vandringsledaren för gruppen.

Organisationsavgift 2 €/ deltagare. Medlemmar som deltagit i rekognoseringen
betalar ej.

Lunch: Det går bra att vara med på vandringen utan att deltaga i lunchen och tvärtom.
Denna gång vill restaurangen Venta del Callao inte ha en förbeställning av maten. Jag
bifogar därför deras menu. Observera att dryck inte är inkluderad i priset. Observera
också att den inte tar emot kreditkort (  p.g. av dålig mobiltäckning ). Som hitintills blir



sittningen 4 personer per bord och varje bord tar hand om sin räkning. Vi kommer att
sitta på terrassen om vädret så tillåter.

Observera att om vandringen ställs in på grund av dåligt väder kommer detta att
meddelas via email på eftermiddagen dagen innan senast kl 20.00.

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.

Restaurangen Venta del Collao

Utsikt till Kusten och Vall de Laguar



Vacker utsikt under vandringen


