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Orio-Agorregi-Iturraran-Orio    (2019-02-22)

Agorregi burdinolaren ondo-ondoan taldea



Iturraranen atsedenaldia. Eguraldi primerakoan

Berriro Pagoetako basoan zehar



Pagoetako Iturraran baserriaren ondoko argazki

Iturrarandik Oriorantz, Pagoetako basoan zehar



Orbel goxoaren gainean jartzen dituzte oinetakoak ibiltariek



Hesiak ez dio askatasunaren sentsazioa lapurtuko ibiltariari



Emakumeak beti eta non-nahi nagusi



Izadia alderdi honetan, benetan aberatsa



Iturraranen, taldearen argazkia

Agorregiko burdinola



San Jose lore ederrak bidean zehar, beti eremu laiotz edo ospelean



Berriro ere, Agorregiko burdinolaren inguruan

Bertako putzua



Orioranzko bidean ibiltariak, ibilaldiaren bukaeran

Orio inguruko erreka bat



Ormaiztegi-Lierni-Mutiloa-Larraondo zerrategia-Zerain-Segura   (2019-03-01)

Ibilalaldiaren hasieran, aldapa gogor samarra igo behar du jendeak

Mutiloarantz jaisten jendea



Mutiloara iristeko orduanutiloara iristear, taldea luze-luze eginda



Mutiloan sartzen. Atzeko aldean, Aizkorri elurturik

Mutiloako meatze esparruko ibilbidea



Mutiloatik irten eta Larraondo zerrategiko bidezidorrean zehar jendea

Zeraingo bidean dagoen zubi zaharra



Zubiaren beste ikuspegi bat

Larraondo zerrategiko bide ospel edo laiotzean



Oihan ahaztu edo zaindugabea, Larraondo zerrategiko bidean

Larraondoko zerrategiak honelako itxura du gaur egun



Gure teknikoek errotarriak ikertzen

Lasurtegi errekatxo honen bitartez erabiltzen zuten zerrategia



Ibiltariak zerrategiari begiratzen



Larraondo zerrategiaren ondoan, atsedenaldiaren unean

Goierriko ikuspegi aparta. Txindoki han, urrutian, hodeien artean



Zeraingo bidean, antzeko paisaia

Seguran, elizari buruzko egituraren erramuntxoren azalpenak entzuten



Leku berean, elizaren kanpoaldeko ezaugarriak ezagutarazten

Autobusa hartu baino lehen, Seguran, azkeneko argazkia



Seguran, jendea prestatzen, taldeko argazkia egiteko



Mutiloa-Larraondoko bidean, ibiltariak emakume bati landareak eramaten lagunduz



Bertako gizon batek taldea ikusirik...zer puñetas da hau!



Zerain atzean utzi eta Segurako bidean malda behera



Mutiloa bertan eta Aizkorri elurturik hondo-hondoan



Mutiloaren ikuspegi ederra



Mutiloako plazan, jendea bere beharrak asetzen



Mutiloan, atsedenalditxoa aprobetxatuz



Larraondoko zerrategi zaharrean



Zeraindik pasa besterik ez genuen egin



Zeraindik Segurarantz jaisten, eta Txindoki/Larrunharri hondoan



Segurara iristear, bidegorrian zehar



Segurako ate zaharrean zehar taldea



Segurako elizan, antzinako eserleku partikularrak



Segurako elizaren koru eta organoak



Segurako elizaren gurutze ganga edo bobeda eta zutabeak



Segurako N.º Sº de la Asunción elizaren atarian


