
Vandring fredagen den 22 oktober runt Guadalest
dammen

Innan jag går in på själva vandringen kan det vara på
plats med lite historia och data om dammen.
Dammen byggdes mellan åren 1953 och 1966 och det
sägs att den aldrig har invigts, inte ens av Franco, som
var statschef då. Det  viktigaste motivet för byggandet var
att göra det möjligt att konstbevattna ett område på 3.000
ha av jordbruksmark för diverse ändamål i kommunerna
Altea, Alfàs del Pi, Benidorm, Finestrat y La Vila Joiosa.

Dammen är fördelaktigt belägen på en lämplig höjd över kusten och samlar upp
regnvatten från bergen Aitana, Xorta och Port de Confrides. Numera levererar
dammen också dricksvatten till Guadalest, Polop, La Nucia y Callosa d'En Sarrià. När
dammen är full rymmer den 13 miljoner m3 med en yta på 86 ha. Som djupast är den
94 m och 236 m lång.
Vandringen startar vid dammbron och följer därefter dammens kontur på asfalterad
väg tills bortre ändan på. Här viker vi av och går på grusvägar och stigar tillbaka till
dammbron där vi startade. Dammen, med turkosgrönt vatten, är omringad av
medelhavs tallar och ett vackert  landskap med berg som kantar dammen på bägge
sidor. Turen runt dammen är 9,4 km och beräknas ta ca 3 timmar.
Träffpunkt och tid : Dammbrons Parkering - kordinatorer: 38.67853,-0.19233  För de
flesta går vägen dit över Altea la Vella, Callosa d'En Sarrià riktning Guadalest. Några
få km innan byn Guadalest ska man svänga av till höger enligt bilaga med foto.
Utrustning: Vandringsskor, stavar och klädsel i överensstämmelse med vädret. Dryck
bör medföras liksom något lätt att äta såsom t.ex.frukt.
Vi träffas kl 09.45 för start kl 10.00.

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

Hundar kan tagas med. I koppel ska hunden gå sist i kön med husse och om lösa
med husse i täten för att undvika att hundarna springer fram och tillbaka mellan
deltagarna.
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.

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.
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.

Lunch på Restaurante Xorta
Kör upp till Guadalest Vägen CV 755 och sväng höger mot Guadalest. Restaurangen
ligger på höger sida ett par km längre fram och innan byn på CV 755. Kordinatorer:
38.67369,-0.19950

Matsedel: Pris 22 € ( inkluderar 1 € i dricks/person )

Första rätt:   Cocktail de la Casa
Huvudrätt:    Ossobuco con patatas fritas, arroz y zanahoria

Sepia con ajo y perejil
Pollo con patatas fritas, guisantes y zanahoria

Efterrätt:       Helado o pastel o  melon

Incluido pan y alioli, ½ botella de vino o una  cerveza o en refresco ( läskedryck ).
Botellas de  agua till alla, Café no incluido.
Observera att om mer än en öl eller läskedryck drickes ska detta betalas separat.




