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Vanaf de N-332 bij de rotonde rijden we naar Teulada en rijden meteen links het 
industrieterrein op waar we de auto parkeren. We lopen in de richting van het dorp en 
steken de straat over, waar onze zoektocht begint. 
We kiezen de zandweg rechts van het groene fietspad. 
 

1. Van welke soort is de hoogste boom bij de picknicktafels? Populier 
2. Wat staat er tussen twee driehoekjes in een cirkel?    4,5 m 
3. Hoe vaak is het verboden om affiches te plakken?  3 keer 
4. Van welke soort is de hoogste boom voorbij de brug?  eucalyptus 

 
We volgen dan het groene fietspad naar rechts en steken de rijweg over langs het 
zebrapad 
 

5. Wat is een Almacera?  Wijn- en olijfpers 
6. Hoeveel cirkels staan er op de wegwijzer die we tegenkomen? 18 
7. Hoeveel vissen zien we op de rotonde?  Meer of minder dan 50? Meer   

 
We draaien nu de brede Avenida del Mediterráneo op en blijven op de rechterkant 
 

8. Wat werd hier geplaatst in 1975?  Riool bij nr 8 
9. Wat staat er geschreven bij een groene knop? Para verde pulse 
10. Waar staat een lekkende kraan? Op een deksel op de grond bij nr 42 
11. Wie vermeldt hier dat hij een zoon heeft? Haas 

 
Bij de volgende stoplichten steken we over naar links en nemen de Calle Tárbena. 
 

12. Wat stond hier vroeger, waar nu een bord in tegeltje staat? Waterput 
 
We nemen de eerste straat rechts, Calle Parcent, naar de speeltuin en verder het 
open plein, 
dan links naast de achterkant van het gemeentehuis de trappen of/en rampa naar 
boven. 
 

13. Wie wordt er hier geëerd? bloeddonors 
14. We zien hier al dan niet: een citroenboom – een palm – een eucalyptus – een 

vijgenboom   geen eucalyptus 
15. Tot welke leeftijd mag men van de speeltuigen gebruik maken?  14 jaar 
16. Hoeveel zeedieren zien we bij de speeltuin?   32 op de lantaarnpalen 

 
We komen op het plein voor het gemeentehuis. 
 

17. Wat doen die twee vrouwen hier?  Druiven knippen 
18. Hoeveel banken zien we hier?   10 (twee geldbanken) 

 
We nemen links de straat Canónigo Vallés 
 

19. Wat mankeert er op het pleintje? Een kruis 
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We vervolgen door de carrer de Dalt  
 

20. Wat maakt Lince?  sloten 
 

We komen op het `plein bij de kerk 
 

21. Wat werd er op dit plein in 1950 ingehuldigd?   De horloge in de kerktoren 
 
Links naast de kerk gaan we naar kapel Divina Pastora. 
 

22. Wat staat hier in oud Spaans?  Yglecia 
23. Hoeveel vleugels zien we hier?   4 

 
We lopen even rechtdoor en dan links afdalen naar Plaza de Porxes 
 
      22.Wie is de heilige die hier staat afgebeeld?  Sint Josef 

23. Wat was vroeger het huis van de Amas de Casa  gevangenis 
 
We komen op de Plaza de Porxes 
 

24. Wat staat achter het woord Benidoleig? 1986 
      25. hoeveel driehoeken zien we op de grond getekend in het centrum?  24 
 
We dalen af langs de Calle Colón en lopen naar rechts. 
 
       26. Welk huisnummer springt er uit?  57 
 
Door de calle Palmas komen nu bij de Kapel van Sant Vicent 
 

27. Waartussen staat een gekleurde palmboom?  Tussen Generalitat en 
Valenciana 
 
Langs trappen dalen we naar het plein naast de kapel 
 

28. Hoeveel honden staan er op dit plein afgebeeld?   4 
29. Wat was vroeger blauw-wit en nu geel-bruin?  huisnummers 

 
We vervolgen onze weg naar de rotode 
 

30. Onder welke letter staat een druiventrosje?   A 
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OPLOSSING FOTO’S 
1: geen huisnummer – muur tegenover kapel 
2: 5a – calle palmera 
3: 2 – bij plein ayuntamiento  
4: 12 – carrer de Dalt 
5: 9 – plaza porches 
6: geen huisnummer, calle Parcent 
7: 6 – naast kapel pastora 
8: 10- calle Sint Josef 
9: 24, avda Mediterraneo 
10: 30 – huis naast kapel 
11: 8 plaza cruz 
12: 11 – calle palmera 


