W.Z.N. (Wandelgroep Zonder Naam)
Wandelprogramma november 2018
Vrijdag 02/11/2018 & Perin
Perin & Cabezo de los Calzonas – Collado de Labajo (440m)
Afstand 10,5 km Totale hoogtemeters 390m
Verzamelpunt: parking nabij camping Los Madrilles & 09.30 uur.

Vrijdag 09/11/2018 & Bolnuevo-Punta Calnegre
kustwandeling)

(een prachtige

Kustwandeling Bolnuevo naar Punte Calnegre
Afstand 14 km Totale hoogtemeters om en nabij 350m
met
u

Omdat we deze wandeling aan het einde in Punte Calnegre willen combineren
een menu del dia Pollo al Horno (wat we van tevoren moeten bestellen) wordt
verzocht zich aan te melden bij : gertheuns@live.nl
Het kan zijn, afhankelijk van het aantal deelnemers, dat we wat auto’s diezelfde
dag voor 09.30 uur in Punte Calnegre moeten plaatsen voor de terugreis.
Dit in overleg en tijdstip.
Verzamelpunt: Camping Playa Mazarron parcela 422 bij het hek zeekant 09.30
uur.

Vrijdag 16/11/2018 & Sierra Espuña
Restaurant Los Donceles – Los Ballesteros – Collado Pilón – Las Alquenas Acueducto
Afstand 11 km Totale hoogtemeters 510m
Verzamelpunt 1: Mazarrón – parking nabij nieuwe Mercadona 09.00u
Verzamelpunt 2: Totana – parking restaurant Venta la Rata 10.00u

Vrijdag 23/11/2018 & Tallante

Tallante
Ricon de Tallante – El Parrillar – Rambla del Cañar – Ricon de Tallante
Afstand 10,6 km & Totale hoogtemeters 500m
Verzamelpunt: parking camping Las Torres 09.30 uur.

Vrijdag 30/11/2018 & Sierra Espuña-Gebas
Barrancos de Gebas
Afstand 9,2 km Totale hoogtemeters 293m
Verzamelpunt 1: Mazarrón – parking nabij nieuwe Mercadona 9.00u
Verzamelpunt 2: Bar Jarra de Oro Alhama de Murcia 10.00’u

Dit zijn bergwandelingen en gezien de soms lange afstand en de vele hoogtemeters is
een goede fysieke conditie vereist.
Neem steeds voldoende eten en drinken mee, bij lange tochten wordt er gepicknickt
onderweg!
Er wordt gewandeld aan een gezapig tempo en er wordt regelmatig gestopt voor een
foto of om te genieten van de natuur.
Een eventuele nazit wordt op de dag zelf afgesproken.
Iedereen wandelt mee op eigen risico. Advies: Zorg dat U verzekerd bent
tegen ongevallen via uw reisverzekering.
INFO: Ger Theuns & Telefoon: 0031 620750228

BN: Sommige mensen vragen waarom we geen moeilijkheidsgraad
vermelden bij de wandelingen, dit is niet evident, want we hebben allen een
verschillende conditie, wat voor de ene zwaar is, is dit niet voor een andere!
Daarom geven we de afstand en totale hoogtemeters op, wanneer het vrij
zware wandeling is, wordt dit vermeld.

