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Billabona-Amasa-Txertota (Goiburu)-Andoain  (2018-07-13)

Sorginen Zubiaren ondoan talde osoa

Sorginen Zubia, Andoaingo eremuetan



Sorginen Zubia, Andoainen



Irun-Hirugurutzeta-Fikoba   (2018-07-20)

Hirugurutzetako labeen zamatokiaren ondoan

Hirugurutzetako labeen itxura, aurrez aurre ikusita



Hirugurutzetako labeak

Hemendik gutxira ateri izan genuen



Eguraldiak atertu eta, jendea arropa eransten

Hirugurutzetako labeen azalpen guztiak ditugu hemen



Hezetasunak eta euritako jantziek egarria sorrarazten dute

Taldeko argazkirako prestatzen jendea



Urteta-Urdaneta-Aizarnazabal   (Egiaztatzea: 2018-07-23)

Urtetatik gora, soro batean zeuden astoak

Bertako arboladia



Paisaia lainotua hondo-hondoan, Erlo azpian

Mahasti eta berdegune artean zenbait baserri



Hemen ere lainoa mendi muinoak inguratzen

Burdinazko sarearen ondorengo paisaia



Hesi baten barruan, Urdanetan, hegazti bitxi mota askotakoak

Hemen oilategiko nagusia, oilarra



Urdanetan, oilategi berezia eta Foru Aldundiko etxea



Urdaneta auzoa eta urrutira Erlo mendia



Astoak lasai askoan bazkatzen, Urdaneta auzoan

Zaldi garbi eta mardulak gerizpean, Urdaneta auzoan



Mota guztietako hegaztiak, ostrukak barne, eta beste motako abereak

Urdanetan behialde zuria, Limousinak edo



Urdanetan, behialdea abaroan



Aizarnazalerantz jaisten, paisaia ikusgarria

Endrike ahari batekin jolasean



Honek ez daki ahariak talka egin dezakeela

Hor jarraitzen du Endrikek aharia zirikatzen



Eskualdeko planoak



Astemea jaio berria den bere astakumearekin



Aharia, lotuta, baina talka egiteko prest



Mota guztietako astoak ikusten ziren ibilaldian



Astakumea astamaren babesa bilatzen une orotan



Ukimena nola lantzen duten ama-semeek



Ahari erronkaria une lasaiago batean



Gutxitan ikusten dira zaldi mardulak horren zaindu eta dotoreak



Zarautz Aia eskualdeko beste zenbait plano



Urdaneta auzoko ikuspegia, Arlo mendia hondoan duela

Trintxerpe-Platako Itsasargia-Herri Ametsa-Mendiola-H.Ametsa-Ulia-Donostia  (2018-07-27)

Pasaiako badiaren sarrera, Arando Handia eta Azabaratza



Erabilitako bidezidorra eta Platako Itsasargia hondo-hondoan

Mendiola aldeko erlaitza eta landaredia



Mendiolako leku ezkutu batean zehar, zenbait ibiltari



Uliako harkaitzen artean, igeritarako erabilitako itsasarte edo senaia (ensenada)

Leku bera, mendiolako ikuspegi batetik



Ibilaldian zehar honelako harkaitz bitxiak ikus daitezke



Mendiola baserriko behiak itzalpean edo elutsetan dendora pasa

Ulia gaineko txabola, Basollua jatetxearen ondoan



Ulia gaineko paisaia zuhaitzez josita...

...eta baita lorez ere



Ulia gainetik oso hurbil dagoen errota, dorre… edo dena delako hori



Zarautz-Santa Barbara-Askizu-Zumaia   (2018-08-03)

Ibilaldiaren bukaeran, Zumaia bistan dagoela



Zumaia aurrez aurre dugula, Zuloaga museorantz jaiaten

Zumaiako hondartza eta itsas hesia  (malecón)



Zarauzko hondartza, Santa Barbaratik begiratuta



Zarauzko hondartza Santa Barbarako begiratokitik



Mahastietatiko ikuspegia. Hondo-hondoan Getaria eta bere Sagua

Ibilaldiaren bukaeran Zumaiarantz jaisten


