Resa med AHN Marbella till El Torcal den 23 november 2017
En utfärd med bergsupplevelser i ALLA former!
Vi startar kl 07.45 vid Casinot i N.A. och hämtar upp i Marbella kl 08.00 vid
busshållplatsen mitt emot Ricardo Soriano no 36.
De som vill stiga på bussen uppe vid rondellen intill Shell-macken nära bussstationen kl 07.30, där Eva stiger på, kan göra det.
Det tar drygt 1 timma till vårt frukost-stopp som ligger en liten bit efter att vi
passerat bergspasset ”Puerto de las Pedrizas”. Färden fortsätter mot staden
Antequera men via den gamla vägen, så vi får en vacker utsikt över landskapet
och staden. Det är en del kurvor i detta landskap för den som är känslig!
I utkanten av Antequera besöker vi Dolmerna/megalitgravar. Här kan vi få se en
film som förklarar och visar hur de byggdes upp. Färden går vidare till
naturreservatet El Torcal. Även där kan vi få se en film som förklarar hur dessa
märkliga bergsformationer har bildats.
Beroende på vädret och var och ens kondition så kan man gå en vandring på
1,5 km, ca 45 min, runt detta landskap. Annars tar man en liten promenad till
utsikten och inväntar de övriga under tiden, kanske i baren.
Bussresan till vår lunchrestaurang tar ca en timma. Vid 14-tiden får vi än en
gång smaka på vad trakten erbjuder!
Efter ännu en liten bussresa besöker vi ”El Chorro” vid Guadalhorce-dammarna.
Här i baren, med utsikt över dammarna, gör vi ett kaffestopp.
Det är inga strapatser att gå för den som inte vill!
Den som vill gå framförallt i El Torcal bör ha ordentliga skor/kängor (man kan
ta med och byta om). Alla bör ta med sig varma plagg för det kan vara kallt
uppe i bergen. Ta med regnplagg ifall det blir regn!
Vår hemkomst beräknas till ca kl 19.00.
Pris för årsbetalande medlemmar i AHN Marbella (resa, guide, frukost, lunch)
30 euro. Övriga medresenärer 40 euro.
Så länge vi färdas i bussen är vi försäkrade av bussbolaget. AHN har ingen
försäkring för resenärerna. Utanför bussen gäller våra egna eventuella
försäkringar. Resenärerna får skriva på ett papper ”Åker på egen risk”.
Anmäl deltagande till Barbro Hall

barbro.hall@gmail.com

Om ni ”kommer bort” under resan ring

Eva Gevius 655 017 815.

