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Anoeta-Hernialde-Alkiza-Anoeta   (2017-01-12)

Alkizako begiratokiaren inguruan



Alkizako begiratokian

Hernialde bideko paisaia, lanbroz beterikoa



Hernialde errepidetiko paisaia lanbrotua



Hernialde eta Alkizarantz goazela, behe-lainoa agerian



Alkizara iristen, azkeneko aldapa gogorrean, artaldetxoa aurrean dugula



Hernialde eta Ernio mendiko ingurunea



Hernialdetik irteten ikusten den baserrietako bat eta errepidetiko paisaia



Uzturre mendia hondo-hondoan



Hernialde errepidetiko paisaia eta bidezidorretikoa



 Euri-jasen ondorioz, bideak eta bidezidorrak lokazturik



Alkizako bidean, argi eta garbi ikus daiteke bidea lokaztuta dagoela



Pistako bihurgune batetik harturiko argazkia

Pista edo bidea lokazturik eta Alkiza goialdean, hondo-hondoan



Alkizako errepidera iritsi baino lehendiko baserria



Alkizako bidean, pelotoiaren atzealdea eta Joxean prest “Kotxe !” oihukatzeko



Ibilbide osoan zehartik behe-lainoak lagun izan genituen



Pasai Donibane-Jaizkibel-Hondarribia  (2018-01-19)

Eguraldi euritsua Guadalupe eta bere inguruan



Donostia-Lasarte-Donostia     (2018-01-19)

Euripean ere, ibiltariak gustura doaz



Giro euritsuan, baina jendea gustura



Goiz osoa euripean izan arren, jendea etengabeko berriketan



Berriketa honetan olerkia ala artea ote zen garaile?

Ateri ere ibilaldiko zenbait unetan



Euri tantak nola sumatzen diren hosto hauen tartean

Garai honetarako lore harrigarriak



Ibilaldian ateri uneak aprobetxatzen



Euria ez da inolako oztopo jende ausarta honentzat
Irun-Bera (2018-01-26)



Bidasoa ibaiko alde bare bakarrenetakoa, gaur behintzat; zerua mehatxuka, beheko argazkian



Biriatu, iparraldeko herrixka, mendi muinoan



Ezker aldean, Biriatutik Ibardinera doazen mendiak



Biriatu, iparraldeko herrixka, muino gainean



Taldea Endarlatsako bidean, artean ateri zegoela; gero-gerokoak izango ziren…

Bidasoa ibaia, ia gainezka eginez



Donostia-Lasarte-Donostia    (2018-19-01)

Beti bezala, emakumeak taldean nagusi...



Orio-Aia-Orio  (2018-02-09)

Andatza edo Aiako San Pedro auzoan, trikitilarien origarriaren aurrean

Aiatik Oriorantz jaisten, eskerrak errepidea ez zegoen izoztuta, bestela...



Lezo-Gaintxurizketa-Gurutze-Altzibar   (2018-02-09)

Ibilaldiko une batean



Langak edo atakak ibiltarientzat ez dira oztopo



Begira zein dotore igotzen duen bikoteak larre izoztua



Soro izoztuaren edertasunaz gozatzen beste hauek



Ibilbidean zehar ikusten den borda edo baserri zaharra eta behiak belardian, lasai askoan



Aurreko egunetan egindago euriaren ondorio dira putzu hauek. Behean. partaide guztiak bat izan ezik



Ibilbidean zehar ikusten diren lore harrigarriak, garai honetarako behintzat



Arditurriko bidegorrira iristear dagoen egurrezko zubia



Erreka zeharkatzeko harri-ibia primeran dator, Arditurriko honetan bezalaxe



Orio-Aia-Orio   (2018-02-09)

Goiko mendian (Ernion) elurra dago, erreka aldean (Orion) izotza


