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GROET VAN DE BURGEMEESTER

Als burgemeester van Finestrat maak ik van de 
gelegenheid gebruik om alle deelnemers aan deze 
wandelzoektocht te groeten. Ik hoop van ganser harte 
dat u ons dorp en alle pittoreske hoekjes van onze oude 
dorpskern leuk vindt. Ik ben van mening dat deze 
wandelzoektocht een heel originele en innovatieve 
manier is om Finestrat te leren kennen en zo ook onze 
lokale handel en horeca te steunen.

Uiteraard wens ik Dieter Ryckaert te feliciteren om 
Finestrat als locatie te kiezen om deze wandelzoektocht 
te organiseren. Hierdoor bevorderen we ook het bezoek 
van andere nationaliteiten aan ons dorp en ook de 
integratie met de inwoners van Finestrat.

Welkom en geniet van de wandelzoektocht.

Juan Francisco Pérez Llorca
Burgemeester van FinestratOERISTISCHE INFORMATIE

FINESTRAT, DE PERFECTE UITSTAP
Finestrat is een unieke en bijzondere gemeente omdat slechts weinig gemeenten kunnen zeggen dat ze op 5 
kilometer afstand zowel zee en strand hebben langs de ene kant en langs de andere kant een van de meest 
opvallende bergtoppen heeft van de Valenciaanse Deelgemeenschap, de Puig Campana. En daartussen ligt de 
pittoreske dorpskern die een heel mooi zicht biedt met de 'hangende' huizen. Alles nodigt uit om te wandelen 
door Finestrat, ofwel aan de kust, ofwel door de nauwe straatjes van de dorpskern ofwel langs één van de vele 
wandelwegen die er gedaan kunnen worden op en rond de Puig Campana. Naast al deze charmes mag ook de 
lokale gastronomie niet vergeten worden met excellente koks zowel aan de kust als in de dorpskern. Ook zijn 
er talrijke mogelijkheden met relax- en schoonheidsbehandelingen en sportarrangementen zoals golf op de 
verschillende golfterreinen of competities op het hoogste niveau op de Puig Campana: Costa Blanca Trails en 
Costa Blanca Bike Race waar de beste sporters in hun categorie ter wereld hier samenkomen. En natuurlijk mag 
ook de grootste commerciële 'Boulevard' van de regio niet vergeten worden met meer dan 400 bedrijven.  
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1.  De wandelzoektocht bestaat uit 5 delen:
a) 12 foto’s zoeken die in willekeurige volgorde staan tussen de punten 1 en 5. Als u een foto vindt dan 
moet u de bijhorende vraag oplossen. Het antwoord kan gevonden worden in een straal van max. 10 meter.
b) Antwoorden op de vragen die in willekeurige volgorde staan. De antwoorden moeten gezocht worden 
tussen de punten 10 en 16 van de wandeling.
c) Op drie vragen moet er geantwoord worden met ‘Waar’ of ‘Niet waar’.
d) De foto’s in de juiste volgorde plaatsen (volgens de wandeling).
e) Meerkeuzevraag.

2. De wandelzoektocht kan gedaan worden op een zelf te kiezen dag vanaf 27 april 2019 tot en met 9 juni 2019.
3. Om recht te hebben op een prijs moet het ingevulde antwoordblad ten laatste op 10 juni 2019 ingescand opgestuurd 
worden per e-mail naar dieter@viw-costablanca.com  of afgegeven worden op de dienst voor Toerisme te Finestrat in een 
gesloten omslag. Daarnaast dient u ook een foto te maken van uzelf of van de groep deelnemers aan het beeld van de hand 
in het Parque Font de Carré en opsturen (met vermelding van de naam/namen) naar hetzelfde adres.
4. U dient op alle vragen te antwoorden op de plaats waar de vraag gesteld wordt en met de informatie die u tijdens de 
wandeling kan vinden.
5. Op elke vraag kan minstens één antwoord gegeven worden. Er is geen enkele vraag waarop het antwoord is: “geen”, 
“nul”, “onmogelijk”, “oneindig”,…
6. 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. 
7. 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. 
8. 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.
9. 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.
10. Er werd geen verzekering afgesloten door de organisatoren. De inrichters kunnen geenszins verantwoordelijk gesteld 
worden bij gebeurlijke ongevallen of overtredingen.
11. De PRIJSUITREIKING is voorzien voor eind juni in Finestrat, maar de precieze datum wordt later meegedeeld. Iedere 
deelnemer die zijn antwoordblad tijdig indient/opstuurt komt in aanmerking voor het winnen van een prijs. Deze prijs kan 
afgehaald worden tijdens de prijsuitreiking. De eerste 15 prijzen worden voorbehouden aan verschillende gezinnen en 
maximum 1 prijs per persoon. 
12. Eventuele wijzigingen of verbeteringen zullen worden gemeld in het toerismebureau van Finestrat of via de website van 
Vlamingen in de Wereld (www.viw-costablanca.com).

REGLEMENT
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Naam:
..............................................................................................................................................................................
Voornaam:
..............................................................................................................................................................................
Adres:
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
E-mail:
..............................................................................................................................................................................
Telefoon:
..............................................................................................................................................................................

Als u de antwoordenlijst volledig ingevuld hebt, dan dient u:
Het antwoordenblad en de gegevens van de deelnemer inscannen (of een foto maken van beide pagina's) 
en per mail opsturen naar dieter@viw-costablanca.com vóór 10 juni samen met de foto van de deelnemer 
of van een groep deelnemers (vergeet de namen niet te vermelden).

Het blad in een gesloten enveloppe steken en vóór 10 juni afgeven in een bureau van toerisme van 
Finestrat samen met de foto (de foto kan ook per e-mail opgestuurd worden naar het adres dieter@-
viw-costablanca.com met vermelding van de naam/namen van de deelnemer(s)

 

GEGEVENS DEELNEMER
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EERSTE DEEL 
De 12 foto’s op de volgende pagina (pag. 6) staan in willekeurige volgorde en kan u terug vinden tussen 
het beginpunt op het pleintje (1) en het stadhuis (5). Als u een foto ontdekt dan dient u te antwoorden op de 
bijhorende vraag. Het antwoord kan gevonden worden op max. 10 meter van het beeld op de foto.
1.Aan de wand hangen zilverkleurige letters die ‘Ajuntament de Finestrat’ vormen. Hoeveel verschillende 
vormen hebben ze nodig gehad om de letters te maken?
2. Hoeveel hoofddeksels kan u hier afgebeeld zien waar ook ‘Sant Vicent’ op staat?
3. Welk getal (afgebeeld groter dan 3cm) bevindt zich hier tussen huisnummer 31 en 35?
4. Wat verkochten ze in deze zaak die duidelijk de tand des tijds niet heeft doorstaan?
5. Welke letter staat hier bij een “M”?
6. Welk woord begint hier met een ‘A’ en eindigt met een ‘O’?
7. Welke naam van een Spaanse (ex-)wielrenner staat hier op zijn kop?
8. In welke kleur staat “FARMACIA” hier geschreven?
9. Waarvoor staat de hier te lezen afkorting “ADF”?
10. Wat is hier te zien of te lezen?

        “TESA”    |     Kroon    |     “1900”    |     Bloem     |     Rechterhand    |     Eén “8”
11. Welk cijfer dat deel uitmaakt van een hier te lezen telefoonnummer staat hier juist tussen een “0” en 
een “1”?
12. Welk vierletterwoord kan er gevormd worden met de initialen van een bekende Spaanse politieke 
partij?
DEEL TWEE 
Deze 6 vragen staan in willekeurige volgorde. De antwoorden kunnen gevonden worden tussen punt 10 
(meeting point) en punt 16 (uitgang van het park).
1. In de Carrer La Sorda vindt u ‘Casa de Francisco’ terug. Welk dier waakt hier als het ware over dit huis?
2. In welk jaar heeft men hier een werk van Josep Azorin ingehuldigd?
3. Hoeveel driehoeken telt u  op de metalen structuur aan de zijkant/korte kant van het Auditorium (enkel 1 
zijkant, die langs waar je passeert)?
4. Volgens gegevens alhier te vinden werd de Ermita gerestaureerd door het gemeentehuis van Finestrat 
zijnde burgemeester Jose Miguel Llorca Llinares. Wat is de precieze datum van dit bericht?
5. Hoeveel klokken zie je hier bij de Ermita?
6. Aan de linkerkant van de voordeur van de Ermita hangt een mozaïek met de naam van de Ermita. Op 
hoeveel tegels staat er één letter “T”?

VRAGEN
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DEEL 1
1. ..............................................................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................................................
3. .............................................................................................................................................................................
4. .............................................................................................................................................................................
5. .............................................................................................................................................................................
6. .............................................................................................................................................................................
7. .............................................................................................................................................................................
8. .............................................................................................................................................................................
9. .............................................................................................................................................................................
10.     “TESA”    |     Kroon    |     “1900”    |     Bloem     |     Rechterhand    |     Eén “8”
11. ............................................................................................................................................................................
12.............................................................................................................................................................................

DEEL 2
1. ..............................................................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................................................
3. .............................................................................................................................................................................
4. .............................................................................................................................................................................
5. .............................................................................................................................................................................
6. .............................................................................................................................................................................

DEEL 3
1.     
2.    
3.   

DEEL 4

DEEL 5
Selectievraag: .................................. gr. (Totaalgewicht paquet

Waar                     Niet waar
Waar                     Niet waar
Waar                     Niet waar

1VOLGORDE

FOTO

2 3 4 5 6 7 8 9 10

ANTWOORDENBLAD
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DERDE DEEL 
Omloopvragen (gans de wandeling): waar of niet waar?
1. Tijdens onze tocht dateert het oudste huis van 1894 (volgens gegevens aangegeven op het huis).
2. Tijdens onze tocht komen we 3 ‘taulells’ tegen.
3. Tijdens onze tocht komen we o.a. ‘Casa Carbonell’, ‘Casa Dadria’ en ‘Casita Bombón’ tegen.

VIERDE DEEL
Rangschik deze foto’s (pag. 7) volgens u ze tegen komt op de tocht doorheen Finestrat.

VIJFDE DEEL
1. Selectievraag: Wat is het totaalgewicht van het pakket dat u kan terugvinden in de kast achter de 
toonbank van cafeteria/pasteleria Nou Dolç 22 (Carrer Nou 22)
2. Maak van uzelf of van de groep deelnemers een foto in het Parque Font del Carré aan het beeld van de 
hand (met vermelding van de namen van de aanwezige personen)

VRAGEN
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PLAN

.

Iglesia

museo

Parque 
Font de Carré

Ayuntamiento

CARRER SANT VIC
ENT

Casas Colgantes

A Villajoiosa

A la Cala de Finestrat

A Benidorm

PLAÇA

DE LA UNIÓ 

EUROPEA

Font del Molí

Puig Campana

C/ HOSTAL

CARRER FONT DE CARRÈ

CARRER 
DARRERE

CASES

AVINGUDA CAMÍ DE REIS

CARRER SERRA CORTINA

AVINGUDA AITANA

CARRER SERRA CORTINA

AV. HORTETES

CARRER FIGUERETES

CARRER L’HORT

CARRER L’HORTCARRER CASTELLETS
CARRER 

PUIG CAMPANA

CARRER 

FIGUERETES

CARRER DE L’OLLA 

CARRER FONDO

CARRER FONDO

C/ LA SALASANT BERTOMEU

SANT CRISTÒFOL

C/ SENSE CAP

C/  SANT ANTONI
PLAÇA

DE LA 

TORRETA
C/ FERRERIA

C/ FORN BAIX
C/ FORN ALT

C/ CARNISSERIA

PLAÇA
DE LA 

PLACETA

C/ ALCOI

PLAÇA DEL 

POBLE

CARRER SANT MIQUEL

CARRER LA SORDA

CARRER SANT JOSEP

C/ CASTELL

C/ CASTELL

C/ CASTELL

ALGEBSERS

ALGEBSERS

CARRER NOU

CARRER FONTETA

CARRER FONTETA

AV. REV. MAXIMILIANO LÓPEZ ESCUDERO

C/ LA 
PENYA

Ermita

casa de 
cultura

Foto 5ª Deel

Einde 
Wandelzoektocht
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