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Igeldo-Arratzain-Igeldo   (2018-02-16)

Ibilaldiko une bat, Igeldotik beherantz doana

Arratzaingo inguruak



Baserri zahar baten ondotik igarotzen

Usurbilera jaisteko une euritsua ez genuen espero



Tolosa-Aldaba Txiki- Langaurre-Alegia   (2018-02-16)

Tolosan, zubia gurutzatzen, bidegorrian sartzeko

Tolosa-Alegia bitarteko bidegorrian



Aldaba Txikiranzko aldapan

Ibilbideak hasiera gogor samarra du



Tolosa aldeko mendi elurtuak

Taldea Aldaba Txiki inguruan



Errepidea utzi eta, begira nolako lokatza dagoen mendiko pistan!

Pistako zati hau lehorragoa ikusten da (Leku hauetan ia  ez da inor ikusten)



Gezurra badirudi ere, leku isolatuak dira Tolosa-Alegiaetako hauek

Langaurreko atsedenaldia, zerbait barneratzeko biziki egokia



Tolosa-Alegiaetako paisaia bukolikoa

Mendi-lerroa lainoturik eta elurtua



Oker ez bagaude, Txindoki mendia da erdikoa

Aldaba Txikirako bidean



Aldaba Txiki auzoaren inguruan

Pistarako bidean, Aldaba txiki atzean utzita



Tolisa-Aldaba Txiki-Langaurre-Alegia    (2018-02-23)

Langaurreko bidean, baso ederra zeharkatzen



Madariaga-Otarre-Madariaga   (2018-03-02)

Otarreko bidean, Atxuri mendia ezkerretara dugula

Ibilaldiko beste ikuspegi aparta. Hondoan, Erlo mendia



Otarre menditik jaisten, bidea alde batera utzurik



Otarre mendiko antena ingurutik, jendea jaisten

Paisaia isolatua, benetan ederra



Mendi artean, ea baten batek ikusten duen baserririk edo

Jendea abiatzeko prestatzen, Madariaga auzoan



Borda ondo dotorea ibilbideko gune batean

Otarreko gailurrean, haize minaren babesean



Otarreko jaitsiera unean



Otarreko gailurrean, ipar-haizeak ederki jotzen zuen

Otarre jatetxearen ondoan, hegazti ugari eta mota guztietakoak zeuden



Anoetan, Xanti jatetxearen ondoan, abiatzeko prest

Madariagan, ibilaldiaren hasieran



Jendea jantzi egokiak prestatzeko orduan



Sumatzen denez, hotza egiten zuen lehen ordu honetan



Madariagatik Otarre bitarteko paisaia



Bidean, noizean behin, honelako etxe ederrak ikusten dira

Autoz ibiltzeko prestaturiko pistan zehar ibiltariok



Bi pago eder askoak bidearen ertzean

Otarrerantz goazela, mendi gailurra hondoan



Bi zaldi begiluze eta etxadi aparta, lekua bezalaxe (mundutik isolatua)



Mundutik aparte gaudela dirudi paisaia honek

Otarrera iristen, jendeak berokia daramala soinean



Otarre gailurretik sumatzen den paisaia



Otarreko hegian, ipar-haizeaz babesturik eta otordu laburra egiten



Paisaia garbi askoa Otarre gailurretik



Atseden unea bi ibiltari hauentzat, leku aparta batean

Gauza bera esan dezakegu taldeari dagokionez



Tortilla eta ogi mundialak jarri zizkiguten Otarre jatetxean

Bestela, galdetu bi hauei



Gustura ari dira tortilla jaten, giro onean, beste hauek



Anttonen ogitartekoa besteena baino handiago ote?

Hemen ez du inork hitz egiten, nahiko lan badute ogitartekoarekin edo



Otarre jatetxeko jantokia oso egokia talde handi batek hamaiketakoa hartzeko



Giro eta umore onez, hamaiketakoan, emakume hauek

Beste hauek, berriz, zer gustura ari diren tortilla dastatzen



Mahai honetakoek ere gustura ematen diote tortillari eta baita sagardoari ere



Zutik edo eserita, baina ogitartekoa primeran sartzen da



Anak lau jan dituela esan nahi ote du?

Otarre jatetxeko terraza eder eta polita, begiratoki aparta



Otarre jatetxetiko paisaia

Eta Otarre jatetxea bera


