Vandring i Xirles fredagen den 8
mars 2019
Xirles är en liten by inte långt ifrån Polop och Callosa d´en Sarría.
Vi kommer att vandra i en cirkel med utgångspunkt ifrån Xirles
riktning Callosa för att sedan svänga av mot Xirles igen.
Omgivningen är bergig och vacker. Vi kommer huvudsakligen att
vandra i ett öppet landskap med lite skuggande träd.
Vägunderlaget är bra ( bred grusväg och asfalterad ) med
undantag för den sista delen som har sten och är urgröpt av
regnvatten. Vandringen kan betecknas som lätt/moderat och går i ett relativt platt landskap
med undantag för den sista timmen då vägen går uppför utan att vara brant.
Vandringen är 9,5 km lång och beräknad tid är 3 timmar. Ungefär i mitten av vandringen görs
ett uppehåll på ca 15 min.
Hur tar man sig dit? För de som bor norr om Teulada är den snabbaste vägen motorvägdn AP
7. Ta exit ( salida ) 62 till AP 7 och köra av salida 64. Strax efter avfarten ta till vänster in på
CV755 till Callosa d´en Sarría. Alternativt kör längs N332 och innan Altea kör av som nedan
beskrives.
För de som bor söder om Teulada ta N332 mot Benidorm. Kör av till höger innan Altea mot
Callosa d´en Sarría ( och AP 7 - E 15 ) och efter kanske 1 km vik av till höger igen in på CV-755.
Vid Rondellen i Callosa ta CV 3318 till Polop. Vid Rondellen i Polop ta första vägen till höger CV
7621 några få km och sväng av höger till Xirles.
Vid ankomsten till Xirles kommer ni att se en parkeringsplats på vänster sida- strunta i den och
fortsätt in i byn. Se bifogad karta.
GPS Ref: Decimal 38.634593, -0.137356.

Vid ankomsten ska deltagarna söka upp ledaren och anmäla sig samt anteckna
sig på deltagarlistan.
Träffpunkt på parkeringsplatsen i byn enligt bifogad karta kl 10.00.
Utrustning: Vandringskängor eller grova skor, stavar och lämpliga kläder enligt
dagens väderleksrapport. Det kan vara kyligt på morgonen men sedan under
vandringens gång går temperaturen upp. Ta med dricka och något till mellanmål.
Eventuellt keps och solkräm.
Hundar: 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. Generellt gäller att hundarna inte får besvära deltagarna i vandringen.

Organisationsavgift 2€/ deltagare utom för de som deltagit i rekognoseringen.
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.

Lunch på Restaurante la Coope
GPS Ref Decimal: 38.646369, -0,113653
Kör tillbaka till Callosa på CV 755 mot Altea. Efter ca 2km ligger restaurangen på
höger sida i en kurva mittemot La Cooperativa. Finns en stor parkering.
Meny:
Förrätt: Ensalada mixta och att välja:
Paella med habas och alcachofas (böner och jordärtskocka ) eller
Entremeses variados
Huvudrätt: Muslo de pollo al horno med grönsaker ( ugnstekt kycklinglår ) eller
Solomillo de cerdo con verduras ( grisfilé )med grönsaker
eller
Grillad lax med grönsaker.
Efterrätt: Flan eller Fruta fresca ( melon, apelsin..) eller macedonia de frutas
( fruktsallad ) eller helado med 2 kulor ( glass ) smak turrón och vanilja.
Ingår bröd med alioli, ½ flaska vin, eller annan dryck såsom öl, läskdryck.. samt kaffe.
Observera att all dryck som begärs i baren måste var och en betala separat.
Pris 13,50 € (dricks ingår med 0,50 € ).
Obs anmälan till lunchen ska göras med mail till Sune senast den 4 mars innan
kl 20.00.
Det går bra att vara med på vandringen utan att deltaga i lunchen och tvärtom.
Lunchen är frivillig.
Om vädret tillåter det kommer vi att sitta ute på terrassen där hundar är tillåtna.
 bservera att om vandringen ställs in på grund av dåligt väder kommer detta att
O
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.

Se de följande fotona från vandringen.

