
Vandring den 8 november 2019 Benimaurell- Fleix- Benimaurell 
 
Benimaurell är belägen i den vackra Vall de la Laguar och 
är en liten by ca 30 km från kusten med en fantastisk utsikt 
över bergen ända ner till kusten och omgiven av berg. 
Vandringen startar strax utanför byn och ringlar sig fram 
längs bergssidan med med utsikt över Fleix, Campello och 
ända bort till Adzubia och Pego. Vi börjar med en 
uppförsbacke och sedan relativt plant. Stigen fortsätter med 
smärre upp och ned  för att sedan vända nedåt mot Fleix 
mestadels på stigar. Vi vandrar in i Fleix på asfalterad väg, 
som också tar oss ut ur byn. Efter en kort stund på bilvägen 

vänder vi av till en stig, som leder oss i riktning mot Benimaurell. 
Stigen leder nedåt tills vi når en liten bäck där vi viker av och resten av vandringen 
leder hela tiden uppåt, uppåt för att anlända bakom kyrkogården, som vi korsar tills vi 
kommer in på bilvägen igen, som leder oss upp till byns parkering, där vi startade. 
Vandringen är på ca 8,5 km och kräver ca 3 ½ timme. 
Vandringen är lite krävande, eftersom vi har mycket upp och ned men inte besvärligare 
än att de flesta, som brukar deltar ska kunna vara med. 
 
Hur tar man sig dit: 
Vår träffpunkt är den stora Parkeringen i byn GPS ref: 38.773775, -0.127276 
För deltagare som bor nära Ondara kör av N332 mot Benidoleig och kör på CV-731 till 
Orba. Vid korsningen intill Mas y Mas på vänster sida, kör vänster och vid den 
kommande rondellen ta till höger in på CV-718 och fortsätt under 3 km. Därefter vik till 
vänster  in på CV-721. Kör igenom Campbell och Fleix. Vid ankomsten till Benimaurell 
kör till höger in på Carrer del Aguila, som leder lite nedåt men sedan hela tiden uppåt 
och byter namn till Carrer Olbis. Observera parkeringsplatsen på högersidan 
omedelbart innan Bar/Restaurang Asis. Kör in och parkera! 
Vi träffas där kl 09.45. 
 
Vid ankomsten ska deltagarna söka upp ledaren , anmäla sig och anteckna sig på 
deltagarlistan 
 
Hundar kan vara med. Vid restaurangen finns möjlighet att de kan hålla till på 
terrassen eller i bilen som är parkerad alldeles nedanför restaurangen. 
Utrustning: Vandringskängor med grov sula, stavar och lämpliga kläder enligt 
väderleksrapporten. Tag med dricka och något till ett mellanmål. 
 
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 Asis, Carrer  Oblis n 1, Benimaurell 
( restaurangen ligger i omedelbar anslutning till Parkeringen ) 
 
Förrätt: 
-Ensalada de la casa 
-albondigas ( köttbullar ) 
-Revuelto de calabacín con boletus  ( äggröra med KarlJohan svamp) 
Huvudrätt: 
-Bacalao a la plancha con espaguetis con  pesto  ( torsk ) 
-Pollo a las hierbas proven¢ales y su verdura (kyckling med grönsaker ) 
-Costillas con miel y mostaza con su verdura  (revben med honung och grönsaker ) 
Efterrätt: 
-Fruta 
-Tarta de queso con arándanos ( ostkaka med blåbär ) 
-Helado vainilla 2 bolas 
-tarta de calabaza  ( kaka av pumpa ) 
 
Inkluderar bröd med aioli, ½ botella de vino tinto o blanco, ½ botella de agua 
Pris 17€ 
Det går bra att vara med på vandringen utan att deltaga i lunchen och tvärtom. 
Lunchen är frivillig. 
 

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. 
 
Pris för vandringen: 

 Lunch 17 €  
          Organisations Avgift 2 € ( gäller ej de som rekognoserat med mig ). 
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 Foton från Vandringen 

 
Se Montgó till höger i bakgrunden 

 
 

 
 
 



 
Fleix nedan.  Ovan i bakgrunden Adzubia och kusten 

 

 
 
 


