Vandring i Pinos fredagen den 11 december 2020
Vandringen: Pinos ligger ca 10 km utanför Benissa på
väg till Bernia berget i en vacker omgivning. Delvis
skogbevuxet av tallträd ( därav namnet Pinos ) och med
vacker utsikt mot Bernia, Calpe och berget Oltá. Vi startar
vid Casa Peon de Pinos, restaurangen där vi kommer att
luncha ) och vandrar till “La Ermita de Pinos ( ermita= litet
kapell ) på grusvägar och stigar. Därefter fortsätter
vandringen i öppet landskap med vackra vyer mot Bernia
och in i dalen Barranc d’l Estret. Nu kommer vi in i ett
skogsbevuxet område med träd, höga buskar och gräs
och vandringen går på stigar. På denna sträckan finns det två lite besvärliga punkter
att komma förbi men det ska gå bra om vi hjälps åt. Så småningom kommer vi ut på en
grusväg som leder till restaurangen.
För de som tycker om en halvtimmes förlängning av vandringen finns möjlighet att vika
av här och gå stigen upp på höger bergssida till kullen. Härifrån har man en underbar
utsikt över hela kustområdet. Vi kommer, om intresse finns, att dela upp oss i två
grupper för att möjliggöra detta.
De som föredrar att fortsätt mot bilarna och restaurangen kan göra det och kommer dit
ca ½ timme innan den andra gruppen och kan då njuta av en extra drink.
Vandringen tar ca 2 till 2 1/2 timme och kan betecknas som moderat. Den är svårare
än vår förra vandring i Parcent men inte så lång. Den är på 6 km.
Vandringen är inte lämplig med hund pga av de smala stigarna. Höjdskillnad mellan
vår högsta och lägsta punkt, dvs stigningen är ca 130 m.
Träffpunkt: Restaurante Casa Rural Peón de Pinos: gps koordinater:
38.6825,-0.00413 eller.
Kör igenom Benissa på N332. Omedelbart efter Benissa pågår vägarbeten på höger
sida. Ta av här till höger och efter något hundratal meter vid korsningen sväng vänster
in på CV 749 mot Pinos. Kör under ca 9 km och 15 min. tills ni ser en skylt på vänster
sida i en kurva med “ Restaurante Casa Rural Peón de Pinos. Parkera bilarna på
restaurangens Parkering. Vi träffas kl 10.15 för start senast 10.30
CV 749 är en smal och kurvig väg. Kör försiktigt!!
Utrustning: Efter regnet är stigarna hala därför är vandringskängor nödvändiga och
mycket lämpligt med stavar som hjälp. I övrigt lämplig klädsel i överensstämmelse med
vädret. Ta med dryck och något lätt att äta.
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
Lunch: Restaurangen har inte “menu del dia”. Jag lämnar här nedan de rätter och
priser på det vi kommer att beställa. Jag har valt ut 3 huvudrätter bland alla som finns
för att minska väntetiden och med beaktande av tidigare måltider på den här
restaurangen.
Pan y alioli/

1€/person

Öl-caña eller flaska

2€

Krus vin- 4 glas

4,50 €

Flaska vin( 4 glas )

7€ ( se bilagd prislista )

Stor flaska vatten

2€

Huvudrätter: Grillad Dorada (fisk) med chips och sallad 12€, Grillade lammkotletter(
utan tillbehör ) 12 €, Grillade kycklingbröst med chips och sallad 7€. Kotletterna kan
säkert fås med chips och sallad till en extrakostnad.
Efterrätt 3,50 € och kaffe 1,30 €.

Den här gången kommer vi att sitta vid bord med högst 6 personer. Om vädret tillåter
det sitter vi ute. Varje bord tar hand om sin räkning på bästa sätt. Restaurangen tar ej
kreditkort.
Jag ber deltagarna att meddela mig enbart vilken huvudrätt de vill ha.

Foton från vandringen:
Restaurangen

Utsikt mot Bernia

La Ermita de Pinos

Bernia i bakgrunden

Mina medhjälpare på rekognoseringen Anders och Ulrik.

Stigarna

Utsikt från kullen med AP7 i bakgrunden och längst bort Montgo.

