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Vandring i Tarbena området fredagen den 15
Januari 2021
Vandringen: Platsen ligger mellan Col de Rates och byn
Tarbena i en dal med mycket träd och yppig växtlighet.
Vandringen är relativt plan med en längre uppförsbacke
på ca 200 på asfalterad väg. Vi kommer att passera 3
vattenkällor och en liten romansk bro. Sträckan är 6,5 km
men kan reduceras med 1 km via en genväg för de som
så önskar.
Träffpunkt: 200 m väster om Hotel Villa Lehmi ( numera stängt ) GPS koordinater:
38°42'16.3"N 0°05'36.1"W (Degrees Decimal: 38.704521N, -0.093353W). Länk till hotellet:
https://www.google.co.uk/maps/place/Hotel+Villa+Lehmi/@38.7042639,-0.0924448,410m/d
ata=!3m2!1e3!4b1!4m16!1m7!3m6!1s0xd61f8e2ab8a2eed:0x7c1be5477f6fd06c!2s03518+T%
C3%A0rbena,+Alicante!3b1!8m2!3d38.6940362!4d-0.102477!3m7!1s0xd61f90f99506241:0x3
c2ca04de01dbeca!5m2!4m1!1i2!8m2!3d38.7042618!4d-0.0913505.
Vägbeskrivning: gäller de som bor i Benissa eller norr om Benissa. Kör till byn Parcent
och ta in på CV 715 som leder till Táberna.Ni ska följa vägen under 13 km. Väger leder
er över Col de Rates och 2,2 km efter att ha passerat restaurangen håll uppsikt efter
två skyltar på vänster sida med pilar i olika riktningar (se foton ). Kör av här. Svängen
är mycket snäv. Kör ner på den smala vägen och efter 500 m delar vägen sig. Kör
höger och fortsätt följa denna asfalterade väg nedåt, därefter på en relativt plan
vägsträcka en bra stund tills hotellet dyker upp på höger sida. Kör förbi hotellet och
ytterligare 200 m längre fram parkera på höger sida.
Vi träffas kl 09.45 med start kl 10.00.
Utrustning: Vandringskängor, stavar och för övrigt 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. Då vi går igenom bebyggda
områden måste vi bära ansiktsmask. Under vandringen måste 2 m avstånd hållas
mellan deltagarna. Glöm inte att om i er bil finns gäster som inte tillhör ert hushåll
måste mask bäras i bilen.
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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 på Ca’s Pellut, Partida Poblet de Dalt 12, Tarbena. Tel 652828926:
Restaurangens belägenhet: Kör vidare från träffpunkten upp igen på CV 715. Fortsätt
mot Táberna. Någon km innan Tárbena, vid vägkorsningen med CV 752 finns
restaurangen på vänster sida. Se foto.
Om vädret tillåter det, kommer vi att luncha ute med tanke på viruset.
Förrätt: grön sallad
Huvudrätt:.Pollo a la brasa eller Solomillo de cerdo eller Emperador eller Sepia.
Serveras med stekta potatis och ägg.
Dryck: ½ flaska vin eller öl eller läskedryck. Ingår också efterrätt eller kaffe, Pan con
alioli.
Pris 14 €/ person
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Fortsättning på vägbeskrivningen. Fotot visar var ni ska svänga av CV 715 ner mot
hotellet. Se även följande foto just i svängen.
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Nedan hotell Lehmi

Efter hotellet 200 m parkera

Vägen in till Restaurangen Cas Pellut. Se skyltarna på vänster sida.
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Utsikt från restaurangens terrass.

Foton från vandringen:
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