Nica03Run | Merenroute | 8 km
Startpunt:
De fietsparkeerplaats bij de afslag naar vogelkijkhut van het Lago Cocibolca (Vogelmeer)

Algemene tips:
•
•

Let niet op kleine wildpaadjes naar links of naar rechts. Deze worden in de route niet
beschreven. Volg steeds het meest duidelijke pad tenzij anders aangegeven.
Als er een foto is van een punt in de route dan staat deze steeds direct onder de
beschrijving van dat punt.

Foto van het startpunt

•
•

•
•

Volg het fietspad (in noordelijke richting). Je hebt hierbij het meer aan de
rechterkant
Ga bij het einde van het meer rechtsaf het onverharde pad in (je blijft nu langs het
meer lopen). Zie onderstaande foto.

Ga bij het einde van het meer rechtdoor. Je loopt dus voorbij de twee paden die
rechtsaf gaan en langs het meer lopen
Volg het pad rechtdoor en loop bij de Grote Tobbe een pad naar rechts voorbij en ga
verder rechtdoor.
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•
•
•
•
•
•
•

Volg het pad verder. Na een lang stuk passeer je weer een pad naar rechts. Hier ga je
verder rechtdoor.
Het pad komt uiteindelijk uit op een verharde weg.
Steek de verharde weg schuin over en vervolg je weg via het meest linker pad.
Ga verder rechtdoor als je een pad naar rechts passeert.
Je komt uit op het fietspad. Het heet hier Dronken Del.
Steek het fietspad over en ga rechtdoor op het onverharde pad.
Je komt uit bij de kruising en slaat hier rechtsaf het pad omhoog (zie onderstaande
afbeelding).

•

Als je afdaalt blijf je het pad rechtdoor volgen als je een pad naar rechts passeert (zie
onderstaande foto).

•

Het pad komt uit op het fietspad. Steek het fietspad schuin naar links.
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•
•

Vervolg het voetpad
Ga bij een splitsing rechtsaf en loop hier onder de boom door die helemaal over het
pad gaat.

•

Volg het pad tot er een smal paadje naar rechts is en ga dit smalle paadje in.

•
•
•
•

Volg dit paadje tot aan Lago de Apoyo (Oosterplas)
Ga bij Lago de Apoyo (Oosterplas) naar links en volg het water.
Je volgt het water tot aan het strandje aan de overkant.
Bij het strandje staan een blauw bord. Ga hier het pad het bos in.
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•
•

Ga rechtdoor voorbij een pad naar links.
Het pad komt nu uit bij een splitsing. Hier ga je linksaf.

•

Ga bij de t-splitsing rechtsaf.

•

Vrij snel kom je opnieuw bij een t-splitsing. Hier ga je rechtsaf.

•
•
•

Je volgt het pad rechtdoor tot je uitkomt bij een verharde weg.
Je steekt de verharde weg over en gaat verder rechtdoor.
Als er een pad naar links komt dan sla je deze in.
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•
•
•
•
•
•
•

Bij het volgende pad naar links sla je ook deze in. Dit is een breder schelpenpad.
Volg het bredere schelpenpad tot een pad schuin rechts omhoog. Ga dit smalle pad
schuin rechtsaf in.
Volg het pad dat omhoogklimt tot een splitsing. Ga hier rechtsaf.
Je daalt af en dan komt er een weg naar links. Hier ga je verder rechtdoor.
Volg het pad rechtdoor tot een afslag naar links. Ga het pad naar links in dat
omhoogklimt.
Rechts van je ligt nu het Lago Cocibolca (Vogelmeer)
Volg het pad tot het startpunt.
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