W.Z.N.

(Wandelgroep Zonder Naam)

Wandelprogramma maart 2018
Vrijdag 02/03/18
Morra de los Garabitos
Morra de los Madriles – Morra del Toscal – Morra de los Garabitos
Afstand 13 km . Totale hoogtemeters 655m
Verzamelpunt: Isla Plana & parking nabij camping Los Madriles 09h15’
(Startplaats is dezelfde als die van de Bijenroute)
Vrijdag 09/03/18
Embalse de la Pernera
Rambla de Valdelentisco – Embalse de la Pernera – Las Casicas – Rambla
de los Morlares
Afstand 12 km & Totale hoogtemeters 370m
Verzamelpunt: Puerto de Mazarrón & parking camping Las Torres 09h15’
(Verplaatsing met de wagen: 4 km)
Vrijdag 16/03/18
El Portus
La Muela 551m
Afstand 11km Totale hoogtemeters 585m
Verzamelpunt: Isla Plana & parking nabij camping Los Madriles 09h15’
Vrijdag 23/03/18
Sierra La Muela (Alhama de Murcia)
Sierra La Muela
Afstand 12 km Totale hoogtemeters 470m
Verzamelpunt 1: Mazarrón - parking nabij Mercadona 08h45’
Verzamelpunt 2: Alhama de Murcia – restaurant Jarro de Oro 09h30’
Vrijdag 30/03/18
Vandaag wordt er niet meer gewandeld, want praktisch iedereen is
aan het opruimen of zijn al vertrokken, hopelijk tot volgend
seizoen!
Gezien de soms lange afstand en de vele hoogtemeters (bergwandeling) 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 ander! Daarom geven we
de afstand en totale hoogtemeters op, wanneer het zeer zwaar is, wordt dit
vermeld.

