


Reglement
De wandelzoektocht bestaat uit 3 delen: 
a) Zoektocht waar u vragen dient op te lossen tijdens een wandeling die u doorheen het centrum van 
    La Nucía voert.
b) Fotovraag waar de foto’s in de juiste volgorde geplaatst moeten worden. 
c) Schiftingsvraag (zal gebruikt worden in geval ex aequo).

De wandelzoektocht kan gedaan worden op een zelf te kiezen dag vanaf 21 september tot en met 28 
oktober 2013.

Om recht te hebben op een prijs moet het ingevuld antwoordblad ten laatste op 28 oktober 2013 
verstuurd (datum poststempel geldt als bewijs) worden naar Consulaat van België te Alicante of 
afgegeven worden in ‘Cerveseria La Plaça’ in een gesloten omslag.

Alle vragen, tenzij anders vermeld, moeten opgelost worden op de plaats waar ze gesteld worden en 
dit met de gegevens die terug te vinden zijn langs uw wandelweg (in de opgegeven richting).

Op elke vraag kan minstens één antwoord gegeven worden. Er is geen enkele vraag waarop het 
antwoord is: “geen”, “nul”, “onmogelijk”, “oneindig”,…

Niettegenstaande de vragen in het enkelvoud gesteld zijn, is het toch mogelijk dat er meerdere 
antwoorden goed zijn. Alle goede antwoorden moeten dan opgegeven worden. Ook bij 
meerkeuzevragen moeten alle goede antwoorden omcirkeld worden. Geef enkel een antwoord op 
wat gevraagd wordt. Als u teveel antwoordt kan dit foutief aangerekend worden.

U mag enkel gegevens gebruiken waarvan u kan veronderstellen dat ze ter plaatse blijven gedurende 
de volledige zoektochtperiode. 

Als gevraagd wordt om een naam, een jaartal of een tekst te noteren, schrijf deze dan steeds juist en 
volledig over. Bij foutief of onvolledig afschrijven kunnen punten verloren gaan. 

Om aan te duiden dat een tekst bedoeld wordt, is in de vragen of in de uitleg de bedoelde tekst 
vermeld tussen aanhalingstekens. Bijvoorbeeld “STADHUIS” duidt op de tekst “STADHUIS” die u 
daar ergens kan terugvinden. Let ook op het onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters als de 
tekst tussen aanhalingstekens staat.

Bij alle onvoorziene gevallen beslist de inrichter. Tegen die beslissingen en tegen de uitslag is geen 
verhaal mogelijk. Door deel te nemen aan deze zoektocht aanvaardt elke deelnemer dit reglement 
alsook alle beslissingen van de inrichter.

U neemt deel op eigen risico. Er werd geen verzekering afgesloten door de organisatoren. De inrichters 
kunnen geenszins verantwoordelijk gesteld worden bij gebeurlijke ongevallen of overtredingen.

De PRIJSUITREIKING is voorzien op zondag 3 november  om 12.00 uur op de Plaça Major in La 
Nucía. Iedere deelnemer die zijn antwoordblad tijdig indient komt in aanmerking voor het winnen van 
een prijs. Deze prijs kan afgehaald worden tijdens de prijsuitreiking. De eerste 12 prijzen worden 
voorbehouden aan verschillende gezinnen (verschillend adres,...) en maximum 1 prijs per persoon.

Eventuele wijzigingen of verbeteringen zullen worden gemeld in ‘Cerveseria La Plaça’ (uitstalraam) of 
via de website van Vlamingen in de Wereld (www.viw-costablanca.com) of La Nucía 
(www.lanucia.es).
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Wandelzoektocht la nucía

Vooraleer met de zoektocht te beginnen, raden wij u aan om eerst aandachtig het 
rEGLEMENT te lezen.

             DocUmENTaTIE: INzamElPUNTEN

la NUcÍa
CERVESERIA LA PLAÇA
Plaza Mayor (tegenover het Gemeentehuis 
van La Nucía)
Tfno. 96.587.07.07

BENIDoRm
MARCO POLO EXPEDICIONES
Avda. Europa nº 5
Tfno. 96 586 33 99 / 655 879 711

Deelnemers aan de Gincana:
U kunt van Benidorm naar La Nucía rijden op een 
gehuurde elektrische fiets met een 50% korting.  
Prijzen in www.marcopolo-exp.es en in de folders.

Opdat u deze korting daarvoor kunt gebruiken, 
moet u de omslag met de antwoorden deponeren 
bij Marco Polo, bij het terugbrengen van de fiets.



VRAgen

STaRTPUNT
Het startpunt van deze 2e wandelzoektocht is ‘carrer Trinquet’ (vanop de 
parking ‘El Planet’ gezien is dit de straat tussen het oranje huis met veel 
cactussen en het witte huis met blauwe omlijsting in de vensters).

We nemen de eerste straat rechts en komen op het plein voor de kerk ‘Iglesia Parroquial de la Purísima 
Concepción’.

01  Hoeveel dieren staan hier afgebeeld op of aan de (zij) gevel van het oranje huis (linkerkant 
van de weg)?

We verlaten het plein rechts van het gemeentehuis via ‘Carrer Major’.

02 Vul aan met gegevens die alhier te vinden zijn: “SaNcTE .... oRa PRo NoBIS”

03 Bij “asesoria item” hangen 3 bordjes. Hoeveel woorden op deze borden samen beginnen 
met de letter “F”?

04 Wie in het schooltje ‘El Pati’ geen ‘cola’ lust, heeft mogelijks een alternatief; al moet er dan 
wel één letter gewijzigd worden. Dewelke? 

We gaan verder in ‘Carrer Major’ en komen uit op het pleintje ‘Plaça Santa Teresa’. 

05 op dit pleintje vindt u verschillende jaartallen terug. Welk jaartal gaat het verst terug in de 
tijd? 

Tussen huisnummer 6 en 7 verlaten we het plein via ‘Carrer Els Xorros’ en komen zo uit op het pleintje ‘Plaça 
de Sant Antoni’. We dalen de trappen af aan de rechterkant en komen zo bij de ‘Lavadero’ (wasplaats) en de 
‘Chorros’ (bronnetjes) uit.

06 met hoeveel schroeven hangt het bordje vast dat meldt dat het water niet drinkbaar is?

Via de andere trap gaan we terug naar de ‘Plaça de Sant Antoni’. We verlaten het plein via de tweede straat 
rechts, ‘Carrer L’Era’. We laten de eerste straat links liggen en nemen de tweede straat links, ‘Carrer Fonteta’. 
Vooraleer deze straat in te draaien loont het de moeite ook eens naar rechts te kijken... u ziet hier recht voor 
u in de verte de typische koepel van het kerkje van Altea.

07 aan welke kant van de straat vindt u de vermelding “Joisa” in zwarte kleur terug? als 
eindpunt van de straat nemen we het Stop-bord. 

Op het einde van de straat steekt u  de straat voorzichtig over. Van hieruit hebt u een prachtig uitzicht op 
Polop, Callosa en zelfs Taberna. We wandelen naar links en betreden na ongeveer 75m via enkele trappen 
het plein van het ‘Auditori de les Nits’.



VRAgen

Aan de overkant van het plein gaan we de trap op en komen we uit in de ‘Avda. Porvilla’. We gaan naar rechts 
tot we aan het restaurant ‘UNOOM’ komen.

08 Hoewel ik hier duidelijk als verboden opgegeven sta, word ik op één van de twee speel-
pleintjes toch tot 2x toe afgebeeld... wie of wat ben ik?

Na ongeveer 50m verder gewandeld te hebben, steken we de straat over en betreden we de ‘Plaça de 
l’Almàssera’. Hier lossen we de volgende vragen op.

09 Hoeveel keer valt “UNoom” te lezen op de menukaart die rechts van de ingang van dit 
restaurant staat? 

10 Ik besta uit 2 woorden die met dezelfde medeklinker beginnen. als je al de ‘dubbele’ letters 
wegdoet, dan blijft er een korte meisjesnaam over. Dewelke?

11 Normaal gezien zou ik uit 4 rechthoekige delen moeten bestaan, maar ik ben 1 deel kwijt. Dit 
is duidelijk te zien bij mijn ‘tweelingsbroer’. Naar welk telefoonnummer (te vinden bij mijn 
tweelingsbroer)  zou u kunnen bellen om dit te verhelpen?

12 Bij elk element van de eerste kolom hoort iets van de tweede kolom. Wat hoort bij elkaar? 
antwoorden met bijv. 1E, 2B, 3a, 4D, 5c

1.”MOrA”   a. “Gallarza”
2. “Such”    B. “CONVIVENCIA”
3. “L’OLIVErA”   c. “2007”
4. “Plywoods”    D. “memòria”
5. “B.O.P.”   E. ”Special”
We verlaten het plein op dezelfde plaats waar we het betreden hebben en gaan verder naar links. Op het 
einde van de straat komen we uit op de hoofdweg, ‘Avda. de la Carretera’, en gaan we naar links.

13  op de naam van het eerste restaurant aan de linkerkant staat normaal een accent; door 
wat werd het accent hier toepasselijk vervangen?

14 Wat is, volgens gegevens alhier te vinden, de voornaam van “martínez”?

We blijven langs deze kant van de weg, steken de ‘Carrer Nou’ over, daarna de ‘Avinguda de l’Església’ en steken 
nu direct rechts de ‘Avda. de la Carretera’ over op het zebrapad. We lopen recht het straatje ‘Carrer Xiprer’ binnen.  

15  Wij zijn met 7. We zijn allemaal even fijntjes, maar in de lengte moet er  eentje van ons 
speciaal doen. Wat zijn we?

Aan het einde van het straatje gaan we naar links in de ‘Carrer L’Ermita’. We blijven langs de linkerkant van 
de weg.

16 Hoewel de afkorting “cFST c.V.” hier uitgelegd wordt, is er toch 1 letter die niet uitgelegd 
wordt, al is het duidelijk waarvoor hij staat... Waarvoor?

Juist voor de ‘Travessa  L’Ermita’ steken we de straat over via het zebrapad en via het ander zebrapad 
komen we vlakbij enkele trappen die ons op het mooie pleintje voor de ‘Ermita Sant rafael’ brengen.



VRAgen

17 Bij elk element van de eerste kolom hoort iets van de tweede kolom. Wat hoort bij elkaar? 
antwoorden met bijv. 1E, 2B, 3a, 4D, 5c

1. “ArU”                                                   A. “MOBIPArK”
2. “JOC”    B. “D A P”
3. ‘PESCADO                            C. “1980”
4. “FUNDICIO”    D. ‘Grifo’
5. “LINCE”             E. “BENITO”

We verlaten het pleintje helemaal op het einde, voorbij de speeltuin,  via de schuine helling. We steken de 
straat ‘C/Ermita’ over en komen bij het ‘Centre d’Especialitats’.

19 Eigenlijk hadden we met 48 moeten zijn, maar uiteindelijk zijn we maar met 44. Wie of wat 
zijn we?

20 om dokter camilo Fuster Palacio te bereiken, moet men eigenlijk niet meer helemaal 
nuchter zijn want ook achterstevoren lukt het bijna om de man te bereiken. Bijna, maar niet 
helemaal... Waarom?

We blijven ‘Avda. de la Carretera’ volgen en komen uit bij het ‘Centro Juvenil’.

21 Wie was de burgemeester ten tijde van de opening van het centro Juvenil?

Ter hoogte van het ‘Centro Juvenil’ steken we voorzichtig de straat over en komen we uit bij een klein gebouw 
waar ‘Oficina de Turismo’ staat. Intussen wordt dit gebouw voor andere doeleinden gebruikt, maar links 
van het gebouw is de ingang van het park ‘Font de la Favara’. Wij raden u aan om even het mooie park te 
bezoeken, maar u hoeft het park niet te betreden om de volgende vragen op te lossen.

18  Hier houden ze er blijkbaar van om niet alle woorden op de voorgevel langs de straatkant 
te plaatsen. zijn volgende woorden/afkortingen hier te lezen?

a.”LEÓN”     B. “TESOrOS”     c. “MArCA”     D. “vb tna”     E. “SEÑOrES”     F. “CALMA”

We gaan verder naar links, dus eigenlijk van waar we oorspronkelijk komen (evenwijdig met het pleintje) en 
aan de ‘Travessia l’Ermita’ of ‘Travessa l’Ermita’ gaan we naar rechts.  Zo komen we terug uit op de ‘Avda. 
de la Carretera’ waar we naar rechts gaan.

22 Hoeveel keer komt het logo van la Nucía voor op het grote informatiebord links van de 
ingang ? 

23  Hoeveel foto’s van bezienswaardigheden worden hier afgebeeld?

We wandelen 50 m verder en zien terug een bord staan met informatie over wandeltochten, reliëfgegevens,... 
Ook hier dient er een vraag opgelost te worden.



VRAgen

24 zijn de volgende beweringen juist of onjuist?

A) Langste tocht passeert de hoogste top.
B) Wetenschappelijke naam voor ‘sapo comun’ is bufo.
C) Volgens de normen zijn hier 5 dingen verboden.

We lopen de ‘Avda de la Carretera’ verder af, nemen niet  de ‘Avda. d’Altea’ maar blijven de hoofdweg 
gewoon volgen (voorzichtig ‘Avda d’Altea’ oversteken op het zebrapad). We komen hier nu uit op een klein 
parkje waar de volgende vraag opgelost moet worden.

26  Hoeveel uur per week is de parking ‘Plaça del músics’ open?

We wandelen verder langs de hoofdweg en slaan de eerste straat rechts in, ‘Avinguda de l’Església’.

25 Welk telefoonnummer staat hier vermeld bij ”02262”?

Op het einde van het parkje gaan we links de trappen op en komen terug in de hoofdstraat die we verder re-
chts aflopen.  We laten zowel ‘Carrer Sant Rafael’ en ‘Avinguda d’Espanya’ rechts liggen en wandelen verder 
tot we aan de ‘Plaça dels Músics’ komen.. Hier lossen we de volgende vraag op:

27 In ‘café Rock’ aan de rechterkant van de weg kan u de heerlijke Belgische wafels proeven 
van manneken Pis. Hoeveel betaalt u als u 1 wafel koopt van elke voorgestelde suggestie 
op het bord in de etalage.

28  Een beetje verderop komen we een aantal palmbomen tegen. Eén exemplaar is zijn 
nummering kwijt geraakt. Wat is logischerwijs het nummer dat hij ‘verloren’ is?

We gaan nog eventjes verder en komen terug uit op het plein voor de kerk ‘Iglesia Parroquial de la Purísima 
Concepción’ en lossen de schiftingsvraag op in ‘Cerveseria La Plaça’.

¿? ScHIFTINGSVRaaG 

a) Hoeveel kroonkurken/dekseltjes heeft Paquita van ‘Cerveseria La Plaça’ verzameld?
b) Wat is het totale gewicht van deze verzameling?
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FOtOVRAAg

Rangschik de foto’s in de juiste volgorde volgens de route van de wandelzoektocht.
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G H



Antwoordenblad
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Deelnemer gegevens

Naam:

Voornaam:

Adres:

E-mail:

Telefoon:

• Cervecería La Plaça, Plaça Major (tegenover het Gemeentehuis van La Nucía)
• Marco Polo Expediciones (in geval u de wandelzoektocht per fiets gedaan hebt, in de 
  Avda. Europa nº 5, Benidorm)
• Per post opsturen (met achteraan op de briefomslag duidelijk de gegevens en adres van 
  de deelnemer vermeld) aan het volgende adres:
  consulado de Bélgica
  Gincana La Nucía
  Explanada de España 1, 5º
  03002 Alicante
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DocUmENTaTIE: lEVERINGSPUNTEN
Als u de antwoordenlijst volledig ingevuld hebt, moet u deze onder gesloten 
omslag voor 28 oktober 2013, deponeren in één van de volgende punten:



SpOnSORS

CIUTATESPORTIVA CAMILO CANO

LA NUCIA



SpOnSORS

Wandelzoektocht la nucía

comerciolanucia.com

ceanu
asociación de

empresarios de la nucia

Regidoria de Turisme


