
Vandring i Benissa - Senija -upp till Korset  och tillbaka - fredagen den 6 
december 2019 

 
Vandringen börjar i utkanten av Benissa under motorvägen AP7 upp till Senija på grus 

och asfalterade -vägar. Från den lilla byn Senija vandrar vi 
uppför berget - Llomas de L´Agre - via stigar med utsikt över 
Jalón dalen. Väl uppe går vi runt toppen, viker av uppåt en 
kort stund för att nå korset. Härifrån har vi en fantastisk utsikt 
från Montgo till Calpe och tar en längre paus medan vi 
beundrar utsikten. Efter uppehållet fortsätter vi nedåt till Senija 
och Benissa. Vandringen är ca 9 km lång och kräver ca 3 
timmar. Kan betecknas som medelsvår till lätt. 
 

Vår träffpunkt är parkeringsplatsen vid Benissas Polideportivo ( Sim och -sporthallar). 
Se bilaga med karta. Samling  kl 10.00.  
Vid ankomsten ska deltagarna söka upp ledaren ,  anmäla sig och anteckna sig på 
deltagarlistan. 
 
Hundar kan vara med, men hundar som inte går i koppel utan släpps fria,  måste ha 
“husse” gående  i täten med vandringsledaren. Hundar i koppel ska gå sist i ledet. 
 
Utrustning: vandringskor/kängor, lämpliga kläder med hänsyn till vädret, stavar, 
dricka och något att äta. 
 
   Asociación Nordica har inte någon ansvarsförsäkring  för medlemmar som deltager 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 
etc.  
 
Det går bra att vara med på vandringen  utan att anmäla sig till lunchen och tvärtom. 
Lunchen är frivillig. 
 
 
Lunch på???? Jag återkommer om detta längre fram när jag har fått de preliminära 
anmälningarna. 
 
  
 



Foton från vandringen: 

 
Utsikt med Calpe klippan i bakgrunden-Ifach 

 

 
Utsikt över Jalon dalen 



Korset över Senija 
 

 
 
På väg upp till korset 

 
 
 


