W.Z.N. (Wandelgroep Zonder Naam)
Wandelprogramma oktober 2018
Vrijdag 05/10/2018 Puerto de Mazarron
De Goudvissenroute
Afstand 11 km. Totale hoogtemeters 350m
Verzamelpunt: parking Camping Las Torres & 09h30’
Vrijdag 12/10/2018 Rodan
El Rodan
Afstand 10,5 km.Totale hoogtemeters 500
Verzamelpunt: Isla Plana parking nabij camping Los Madriles & 09h30
Vrijdag 19/10/2018 El Valle (ten zuiden van Murcia)
Sierra El Valle. Puerto de la Cadena – Collado del Cerillar – Cuserio las
Palas
Afstand 12 km. Totale hoogtemeters 460m
Verzamelpunt 1: parking Camping Las Torres & 09h00’
Verzamelpunt 2: parking tankstation Repsol – restaurant Venta el Puerto2
(Snelweg A30 Cartagena – Murcia – afrit 155) & 09h45’
Vrijdag 26/10/2018 Sierra Espuña
Sierra Espuña. Collado Bermejo – Pedro Lopez (1565m) – Cuevas de Plata
Afstand 16 km. Totale hoogtemeters 590m
Verzamelpunt: Totana – parking restaurant Venta la Rata 09h30
Dit is geen zware wandeling wat de hoogtemeters betreft, alleen moet je
rekening houden met de afstand, geen nood, er wordt voldoende gerust!
NB: Dit is een dag wandeling, vergeet je picknick niet!
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 met 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 reisverzeker
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 is, wordt dit
vermeld.

