
Vandring på ön Tabarca fredagen den 12 
april 2019 

 
La isla de Tabarca eller la Plana som den 
också kallas, ligger 30 min båtresa utanför 
Santa Pola. Ön är liten, 1.800 m lång och 400 
bred samt 15 hög maximalt. 
Ön var ett tillhåll för pirater, vilket bidrog till att 

Kung Carlos III flyttade dit ca 300 invånare från en italiensk ö vid 
namn Tabarqah utanför Tunisien i mitten av 1700-talet. Dessa 
människor höll piraterna borta och man byggde allt nödvändigt för 
att kunna leva på ön bl.a. försvarsverk. Öns stad omringades av 
mur och och ett fort byggdes. Befolkningen livnärde sig på fiske.  
I början av 1900-talet hade ön 1.000 invånare jämfört med 50 i dag. 
I dag livnär sig befolkning på huvudsakligen turism men också 
fisket. Re fisket så finns det begränsningar för detta. Under 
sommaren besöks ön dagligen av ca 3.000 turister. Vattnet är 
transparent, rent och turkosfärgat. Ön har också ett stort fågelliv. 
 
1. Vandringarna: Det erbjuds två vandringar en lång och en kort 
som inkluderar en promenad runt staden på ön. 
Den korta vandringen är ca 2,3 km och tar ca 1 tim. 15 min och 
leds av Ian Waller. 
Den långa vandringen är ca 6 km och tar ca  2 timmar och leds av 
Sune Persson. 
Finns möjlighet att hoppa över stadsvandringen på ca 20 min. 
 
Den korta vandringen går  från hamnen längs öns kust tills den 
viker av mot fyren och därefter till fortet samt byn. Därefter 
promenerar vi runt byn utmed kusten och tillbaka till restaurangen. 
Allt i lugn hastighet. 
 
Den långa vandringen kommer att följa öns cirkumferens - Från 
hamnen till fortet och vidare till öns bortre spets med  kyrkogården, 
därefter till fyren och till slut till byn igen. Här fortsätter vi sedan 
med en promenad  runt den lilla byn och avslutar vid restaurangen. 



Deltagarna bör besluta sig för vilken vandring de vill deltaga i så 
fort båten kommer i land. 
 
2. Träffpunkt är segelhamnen i Santa Pola intill träbarackerna, 
som säljer båtbiljetter kl 09.30. Vår barack är den blå. Båten som 
tar oss över till ön är en Katamaran med gott om plats och resan tar 
ca 30 min. Båten har glas bottensidor  för att kunna titta på 
fiskarna. Båtbiljetten är för tur/retur och bör förvaras till återresan. 
Biljetterna kommer att delas ut på kajen. Återresa kl 16.00. 

 
  
3.Hur tar man sig till Santa Pola 
Avståndet till Santa Pola och P0 ( Parkering 0 )  är 110 km räknat 
från exit/salida/infart 62 vid  Ondara AP7. Beräknad tid minst 1 tim 
15 min. Det brukar vara köer på delar av A70 runt Alicante under 
morgonen.  
Kör av A70 salida 22  in på N-338 mot flygplatsen. Kör förbi 
“Recinto Ferial” på höger sida. Efter ca 0,5 km kommer en 
avtagsväg in till Flygplatsen- kör förbi den och fortsätt på N-338 
ytterligare 2 km. Ta av till höger vid skylten N-332,El Altet, Santa 
Pola.  
Fortsätt på N-332 igenom den korta tunneln och kör ytterligare ca 
10 km till den lilla skylten på höger sida “km 88” samt en avtagsväg 
på höger sida skyltat Santa Pola, Elche/ELX. Fortsätt rakt fram till 
en rondell med Cepsa bensinstation. Ta tredje avfart in på en 
dubbelfilig gata mot P0. Vid nästa rondell med McDonalds kör förbi 
till  Cruz Roja byggnaden på höger sida.  Kör in till höger 
omedelbart efter byggnaden och du är framme vid bilparkering PO. 



 
Bilparkeringen PO ligger ca 15 min promenad från båtarna är stor 
och gratis ,  där på andra dagar stadens marknad hålles. Se kartan 
om P0. 
GPS till denna parkering: degrees decimal 38.195138, -0.561872. 
 
Vill man inte gå så långt finns det en avgiftsbelagd parkering 
alldeles intill båtarna. P1, se karta. Denna kostar 1,60 €/timmen.  
Se fotot nedan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det går också eventuellt att parkera på gatan där Tabarca båtarna 
är ankrade. För 2 månader sedan var det gratis- nu vet jag inte. Se 
kartan P2. 
 
4. Utrustning: Solglasögon, solkräm, hatt eller keps, kikare samt 
en jacka då båtresan kan vara blåsig men även på ön. Eventuellt 
något att dricka. Vandringskängor är inte nödvändiga men väl skor 
med grov sula. 
 
5. Kostnad för vandringen 
Den totala kostnaden per person blir 35 € enligt följande: 
 
Båtresa grupp pris                                10 € 
Lunch                                                    21 
Organisationskostnad                             4 
 



Avgiften kommer att tas upp under lunchen. Var vänliga och ta med 
jämna pengar. 
 
 
6. Annat 
 
Det går bra att vara med på vandringen  utan att anmäla sig till lunchen och tvärtom. 
Lunchen är frivillig. 
All dryck innan vi sätter oss vid bordet ska betalas separat liksom kaffet. 
 
Observera att om vandringen ställs in på grund av dåligt väder - vilket i detta fall kan 
vara både blåst och regn , kommer detta att meddelas via email på kvällen dagen 
innan senast kl 20.00. Ledaren kommer att meddela restaurangen och båtbolaget. 
Om så blir fallet kommer vandringen att programeras i oktober månad. 
 
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. 
 
 
 
7.  Foton  

  
     Hamnen den plana ön 
 



  
      Fortet Fyren 

  
       Vägunderlag      Öns by 

  
     En naturlig hamn  Försvars muren 

 
 Vy över ön Intill hamnen 
 


