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Tolosa-Izaskun-Ibarra-Belauntza-Leaburu-Tolosa    (2018-06-08)

Leaburuko ostatua eta herriko auzoa



URKULU URTEGIAREN ITZULIA   (2018-06-12)
(Udako lehen ibilbide egiaztatua)

Otalora jauregia

Esta casa señorial, situada al lado de la iglesia parroquial, fue construida en 1746.
Es un edificio de tres plantas realizado en estilo barroco. Sus muros son de mampostería, 
reforzados con sillería en las esquinas.
En su fachada principal, los dos pisos superiores presentan tres ventanales con arcos 
rebajados separados por pilares.
Fue residencia del General Tablas, por casamiento en segundas nupcias con doña Concepción 
de Otalora. Años mas tarde, fue casa de cultura y, después, pasó a formar parte del Convento 
de las Agustinas. Caja Laboral-Euskadi Kutxa compró el edificio para sede de sus oficinas.

Urkulu urtegia



Endara (San Anton) urtegia-Irun   (2018-06-15)

Atsedenaldiaren inguruan, paisaiaren edertasunaz gozatzen

Ura eta erreken hotsak ibilbide osoan zehar, Irunera goazela



Ibilbidean, noizean behin, zuhaixka eroriak gainditu behar ditu ibiltariak

Garbera-Santiagomendi-Astigarraga  (2018-06-22)



ORIO-itsaspe-Txurruka hondartza-Kanpina-Zarautz    (2018-06-22)

Itsaspetik Orioko hondartzarantz dagoen begiratokian. Aurrekoan: Santiagomendin

Guardaetxe-Igaratza-oidui-Lareo-Lizarrusti   (2018-06-26)

Igaratzako bidean ibiltariak eguraldiaz eta paisaiaz gozatzen



Igaratza inguruan, betiko paisaia

Pagoak bertan, larreak ondoan eta gailurrak hondo-hondoan



Naturaren edertasuna nonahi

Igaratza urteetan zehar ezer gutxi aldatu da



Igaratzako aterpea, gaztetan asko erabiltzen genuen

taldearen argazkia, Igaratzan



Igaratzatik Oiduiranzko bidean

Aralarreko ohiko paisaia



Gazte garaiak datozkigu gogora

Leku ederragorik egun batzuk igarotzeko?



Nolako lasaitasuna sumatzen den aurpegi hauetan!

Beti bezala, emakume ugari ibilaldian



Mentxu, argazkilaria, bere lana betetzeko prest

Oiduiranzko bidea ondo markaturik sumatzen da



Banan-banan Enirio-Oiduirantz

Makila eskuan, ibili munduan



Izadi ederrak ia estaltzen dizkie hankak ibiltariei

Aralarreko ohiko borda baten ondotik igarotzen



Topagunera iristear Helduen Hitzako ibiltariak

Zaldi edo behorrak lasai asko bazkatzen jendearen artean



Manolo, beti bezala, serio-serio aginte makila daramala

Oiduin, topagune eta atseden lekuan, otordua hartzen



Urkulu urtegiaren itzulia   (2018-06-12)

Aizpuruaren azalpenak entzuten, Urkulu urtegiaren atsedenleku batean



Kurutzetako gaina hondo-hondoan, eta berdegune aparta aurrean



Aozaratzatiko paisaia; Goroeta auzoa eskuinaldean



Otalora jauregiko balkoi batean

Otalora jauregiko jangela handia



Urkulu inguruko paisaia

Berdegunerik ederragoa non aurki daiteke?



Urkulu urtegiari itzulia ematen

Urkuluko atsedenleku-hegazti begiratoki batean



Atsedenlekuan hamaiketakoa egiten

Urkulu urtegiaren zubian, eguzkipean (gezurra bazirudien ere) argazkiak bidaltzen



Guardaetxe-Igaratza-Oidui-Lareo-Lizarrusti  (jarraipena)  (2018-06-26)

Guardaetxetik abiaturik, ibilaldiko hasieran

Atsedenaldi laburrean



Honelako eguraldiarekin, ura edatea ezinbestekoa da

On dagizula!



Zer den une batean osorik egotea eta handik gutxira…

Joño, gizonezko bat!



Manolo, on dagiala!

Indarberritu ondoren, abiadan berriro



Pagoen artean ibiltariak gustura



Igaratzako bide apartan



Pista baztertu eta gusturago berdegune gainetik



Makila eskuan, nork agintzen du munduan?

Beste atsedenalditxoa, pagoen artean



Paisaia hau askotan errepikatzen da Aralarren, pagoa kareharriaren artean

Badirudi pista erdian daudela pagoak



Hemen ere, kareharri eta pagoa aurrez aurre



Behorrak bazkatzen Igaratzaren ondoan



Igaratzarako bihurgunea hartzen eta, bestean, iristen



Igaratza hondoan, leku paregabea



Bertan dago Igaratza eta Santi, pozik, jendea animatzen

Carmenek ez zekien zer gertatuko zitzaion ustekabean



Zer esan ikuspegi honetaz?



Taldea Igaratza inguruan, Oiduirantz abiatzeko prest

Artaldea abaroan, goxo-goxo gerizpean


