
Vandring i Jesus Pobre - området fredagen den 26 mars 2021
Vandringen utgår från byn Jesus Pobre,  går över CV-738,
ctra de Denia, och fortsätter därefter parallellt med
Montgó. Landskapet är helt plant och vägunderlaget
består av asfalterad väg, grusvägar och stigar. Området
är delvis bebyggt med  hus och planteringar av apelsin
och -  mandelträd.
Sträckan att vandra är ca 8,3 km och tar  3 timmar
inklusive pauser. Efter att ha vandrat ⅔   av sträckan
kommer vi att göra en längre uppehåll vid “el Olivo
Milenario” och  “el  Algarrobo” ( Johannesbrödträd ) som
också är mycket gammal. Vandringen betecknas som lätt.

Träffpunkt: På Plaza de la Iglesia ( kyrkotorget ) i  Jesus Pobre. GPS koordinater:
38.7970,  0.08710. Se foto. Se också Google Maps för vägbeskrivning. Tidpunkt
10.00.
Utrustning: Grova skor eller vandringskängor då vägunderlaget på delar av vandringen
är stenigt. Vid träffpunkten ska alla ha på sin mask.

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.

Covid föreskrifter:
För utomhusaktiviteter får gruppen högst uppgå till 4 personer. Vandringen kommer
därför att delas upp på 3 grupper om 4 personer och maximeras till 12 personer.
Anmälningarna kommer att listas enligt ankomsttiden till mig. Inkommer det mer än 12
anmälningar sätts dessa upp på en väntelista, vilket jag kommer att ange i min
bekräftelse av anmälan. De som står på väntelistan kommer att meddelas om plats
uppstår.
Vi behöver inte använda munmask utanför tätbebyggda områden men måste hålla det
sedvanliga avståndet på 1,5-2 meter. Under vandringen ska  vi hålla 50 -100 m mellan
de 3 grupperna och vi får inte samla oss alla tillsammans på rasterna.

Lunch:
De som vill vara med på lunchen efter vandringen, ska ange detta i sin anmälan. Jag
kommer att enbart reservera bord på restaurangen om 4 personer per bord, vilket är
maximum. Om vädret tillåter det kommer vi att sitta på restaurangens terrass. Varje
bord beställer maten individuellt och tar också hand om matnotan per bord.
Restaurang “ Pedro “ centralt i byn “Carrer Pare Pere, Nº 3 ”.

Organistionskostnad: 2€ per deltagare.

Vid dåligt väder kommer vandringen ställas in och jag meddelar det dagen innan.



Träffpunkt i Jesus Pobre- Kyrka och Kloster

Vandringen- Montgó i bakgrunden
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