
Vandring den 17 januari 2020 Lliber - Rio Gata de Gorgos - Lliber 

 

Lliber är en liten vacker by bara 15 km från kusten och 

alldeles intill den mer kända Jalon. Vandringen börjar på 

Parkeringen i byn och fortsätter sedan mot dalen mellan 

bergen Mariola och Penyes Blanques för att så 

småningom komma till floden Gata de Gorgos/Jalon vilket 

är ca halva vandringen. Vi fortsätter över floden och 

korsar den ytterligare 2 gånger innan vi viker in på en stig 

som leder oss brant uppför berget som ligger bakom 

Lliber la “Muntanyeta”. Väl uppe tar vi en ny stig som 

leder oss runt berget och in i Liber igen. 

 

Vandringen beräknas ta ca 3 tim 45 min och är ca 11, 4 km lång. Vi kommer att till 

en början mest vandra på breda grus och asfaltvägar. Vandringen är plan med små 

höjdskillnader utom i början och slutet. Den kan betecknas som lätt även om den är lite 

längre än normalt. I fall det regnar mycket dagar innan vandringen kan floden bära 

med sig så mycket vatten att vi inte kan gå över den. I så fall kommer vandringen att 

uppskjutas. 

 

Träffpunkt  och tid:  Parkeringen i Lliber enligt bilaga. Observera att det finns två 

parkeringar som ligger på samma sida av vägen ( CV 745). Vi ska träffas på 

bilparkeringen som ligger vid infarten från Senija, inte den andra som vätter åt Jalon!! 

Kommer man ifrån Calpe och Moraira hållet är bästa vägen dit via Benissa och Senija. 

För andra längre norrut kör via Alcalali. Tid kl 09.30 i parkeringen. 

 

Utrustning: Vandringskängor, stavar, dricka och lätt mat. Kläder i överensstämmelse 

med väderprognosen. 

 

Hundar kan vara med. I koppel ska de gå sist och lösa med husse främst före 

vandringsledaren men på ögonkontakt avstånd med ledaren. 

 

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

sig på deltagarlistan. 

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 på Bar/Restaurang Casa Claudia, Jalón 

Se bilaga för vägbeskrivning. 



Meny 

Förrätt att välja: Ensalada de verduras eller crema de calabacín eller entremeses 

 

Huvudrätt att välja: Pechuga de pollo con salsa de champiñones eller 

        Pescado Rape al horno eller 

        Rodajas de pierna de cordero 

 Todos los platos llevan patatas fritas al horno y verduras calientes 

 

Postre att välja: Tiramisú eller tarta de manzana eller helado eller fruta del tiempo. 

 

Inkluderar: ½ botella de vino, cerveza o refresco, agua, pan y alioli och café. 

All dryck, som begärs innan vi sätter oss vid bordet och lunchen påbörjas, ska betalas 

separat. 

Precio 17,5 € inklusive dricks. 

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. 

Det går bra att vara med på vandringen utan att deltaga i lunchen och tvärtom. 

Organisationsavgift 2 €/ deltagare. 

 

 

 

                         


