Wandelen met Ludo in Murcia
BELANGRIJKE MEDEDELING!
Indien u mee gaat wandelen, graag een bericht op welke verzamelplaats u
zal wachten, anders maak ik veel nodeloze kilometers. Ik ga enkel naar de
verzamelplaatsen als ik weet dat men op me wacht.
GSM 653272040/ e-mail lteuwen@gmail.com
Iedereen wandelt op eigen risico, u dient zelf het risico voor
bergwandelingen te verzekeren! De verzekering van de NCM is enkel een
wettelijke aansprakelijkheid verzekering.
Om het leuk/veilig te houden voor iedereen die meegaat op de VRIJDAG bergwandeling is het maximaal aantal
deelnemers beperkt tot 15.
Na afloop gaan we gezamenlijk op eigen kosten een menu del dia eten.Dit dient vooraf te worden betaald. Iedereen
kan zich vooraf via email of Whatapp bij mij aanmelden lteuwen@gmail.com
De dinsdag- en zondag- wandelingen blijven zoals voorheen, deze wandelingen zijn eenvoudig te overzien en er wordt
geen etentje georganiseerd na de wandelingen. Iedereen is vrij om een drankje of een tapas te nemen in een bar die
we samen bepalen op enkele wandelingen na. Als de startplaats van deze wandelingen aan een bar start, gaan we
daar tevens naar toe om een drankje te nemen.
Ik hoop dat iedereen begrip kan opbrengen voor mijn beslissing, Ludo

Vrijdag 1 december
Verzamelen 1 bar Cine El Pareton 09:30 uur
Verzamelen 2 Restaurante Venta la Rata 10:00 uur
Met de auto naar Collado Mangueta
Wandeling naar de Morron Chico Alhama en Morron de las Moscas
Moeilijkheidsgraad 4, afstand 10 km, duur 3 uur
Nazit restaurante Mandola Aledo
Zondag 3 december
Verzamelen parking Los Madriles 11:00 uur
Met de wagen naar de startplaats bij het begin van de rietvallei
Wandeling tot aan de bron van de rietvallei
Duur 1 uur 30 minuten
Moeilijkheidsgraad 1
Bar Buenavista Puerto de Mazarron
Dinsdag 5 december
Verzamelen 10:30 uur Rotonde Camposol A
Wandeling vanaf de Ermita in Cuesta Blanca NIEUW
Duur 3 uur
Moeilijkheidsgraad 3
Nazit bij Saskia en John SenS-Sleep
Gelieve hiervoor in te schrijven, ten laatste op zondag 3 december! Soep, koffie blikjes drank,
bier Coco Cola, wijn, broodje kaas, broodje met worst van de bbq, dit alles aan zeer
economische prijzen en meteen een kennismaking met deze nieuwe camperplaats,
Vrijdag 8 december
Verzamelen 1 Rotonde Camposol A 09:00 uur
Verzamelen 2 Jarra de Oro Alhama de Murcia 09:30 uur
Met de auto naar de startplaats bij La Perdiz,
Wandeling : La Perdiz, Las escalerillas, senda de los caracoles
OPGELET: zware wandeling met lange klim bij de aanvang!
Duur 6 uur Voorzie jezelf van eten en drinken voor onderweg!
Moeilijkheidsgraad 5
Nazit restaurante Coquus Alhama de Murcia

Zondag 10 december
Verzamelen Pleintje centrun La Pinilla 11:00 uur.
Wandeling in de campo rond La Pinilla en langs de olijfboom van meer dan 500 jaren oud.
Duur 1 uur 30 minuten afstand ongeveer 5 km
Moeilijkheidsgraad 1
Nazit bar in La Pinilla,
Dinsdag 12 december
Verzamelen 10:30 uur parking Repsol tankstation in Puerto de Mazarron, rotonde met
vuurtoren.
Met de auto naar startplaats
Wandeling in de rambla van Las Balsicas
Duur 3 uur
Moeilijkheidsgraad 3 - 4
Nazit Bar Buen Vista
Vrijdag 15 december
Verzamelen 1 parking tegenover Los Madriles 10:00 uur
Verzamelen 2 Centro social van Campillo de Adentro
Met de auto naar de startplaats,
Wandeling naar het Eenzame huis, terugweg langs de stranden en rambla
Duur 4 uur
Moeilijkheidsgraad 4
Nazit overeen te komen
Zondag 17 december Verzamelen parking voor Mercadona in Mazarron 11:00 uur
Met de auto naar startplaats, Sierra de las Moreras
Wandeling naar de Belen (Kerststallen) in de Sierra de las Moreras
Moeilijkheidsgraad 2
Duur 1 uur 30 minuten
Nazit overeen te komen,
Dinsdag 19 december
Verzamelen 10:30 uur Parking Camping Torres Mazarron
De goudvissenroute
Duur 3 uur
Moeilijkheidsgraad 2 - 3
Nazit Buenavista Puerto de Mazarron
Vrijdag 22 december
Verzamelen rotonde Camposol A 09:00 uur
Met de wagen naar de startplaats, ongeveer 50 minuten rijden,
Wandeling: Cresta del Gallo, meer verklap ik nog niet, het is wel een bijzondere wandeling,
inschrijven tot 20 december, max, 15 personen!
Duur 2,5 uur, voorzie jezelf van voldoende eten en drinken voor onderweg
Moeilijkheidsgraad 3
Nazit overeen te komen, bij akkorrd hebben we iets bijzonders,
Zondag 24 december
Verzamelen Parking Los Balcones Cañadas del Romero 11:00 uur
Wandeling in de campo van Cañadas del Romero
Duur 2 uur
Moeilijkheidsgraad 2
Nazit Los Balcones.
Dinsdag 26 december Verzamelen Parking Los Madriles 10:30 uur Isla Plana

Met de auto naar de vertrekplaats Campillo de Adentro,
Wandeling: De Engelse route
Duur 3 uur
Moeilijkheidsgraad 3
Nazit overeen te komen
Vrijdag 29 december
Verzamelen 1 Bar Jarra de Oro 10:00 uur
El Senda de Aguilas, Rio Espuña, Senda Carmona
Duur 3 uur 30 minuten
Moeilijkheidsgraad 3
Nazit restaurante Coquus Alhama de Murcia

Classificatie wandelingen
Moeilijkheidsgraad 1: Gemakkelijke wandelinge, kortere afstanden
Moeilijkheidsgraad 2: Vrij gemakkelijke wandelingen iets grotere afstanden
Moeilijkheidsgraad 3: Wandelingen voor geoefende wandelaars
Moeilijkheidsgraad 4: Wandelingen voor de meer ervaren wandelaars die ook langere
afstanden aankunnen.
Moeilijkheidsgraad 5: Enkel voor zeer ervaren wandelaars, wandelingen over grote
afstanden, veel geitenpaden en stevige klimpartijen.
Voorzie jezelf steeds van voldoende eten en drinken voor onderweg, voor de
wandelingen op dinsdag en vrijdag is stevig schoeisel noodzakelijk!
Neem je camera mee!
Wandelaars zijn milieubewust, neem alle resten mee naar huis, laat niets
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