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Hernani-Urnieta-Azkorte-Lasarte   (11-05-2018)...Jarraipena

Gidaria aginduak ematen

Ibiltariak gida ona du begien aurrean



Emakumeak bidezidor kirolean beti edo gehienetan nagusi

Estatuaren erdialdean hartuko lukete honelako berdegunea



Gazteek badute eredurik hauen artean



Aita-semeak tabernan daude, ama-alabak mendian…

Benetan polita irudia, badirudi lehian dabiltzala



Azkorteko baseliza zuria du helburu ibiltariak

Baserri zaharrek ere zutik diraute



Lasarterako bidean, berdegune etengabean mendizaleak

Beste atsedenaldia; bitxi samarra inork ez janztea praka motzak horrelako eguraldiarekin



Pilartxo eta pelotoitk tiratzen, erritmoa markatzen

Lasarte behealdean, natura ederraren artean



Lasarte hurbil dute hauek eta hamaiketakoa egiteko amorratzen dira

Baserria, loreak, mendia, ibiltariak...ez al da atxikimendu polita?



Maiatzean gaudenez, loreen garaia batez ere

Mutriku-Galdonamendi-Ondarroa-Mutriku    (2018-05-11)

Ondarroako zubi berria



Ondarroako kai zaharra

Endrike, Baraonako artzain olerkaria



Ibiltariak Ondarroako zubi berriaren ondoan

Zubiaren egitura sendoa



Begirada konplizea hauena! Ondarroan, zubi zaharraren ondoan

Ondarroan, zubi zaharra aurrean dugula



Ondarroan gaude. Bi berriketari hauetatik nork entzuten ote du?

Ondarroako alde zaharrean zehar. Itsas usaina dario leku honi



Kai zaharra, baina txalupa berri eta modernoak



Ondarroan, beste aldetiko ikuspegia

Saturraran, hondartza eta Satur eta Aran harkaitzak



Ondarroako hondartza

Galdanamendin, hamaiketakoaren orduan



Hona hemen Ana Mutriku gainean. Galaiaren zain ote?

Mutrikuko ikuspegi polit bat



Mutrikuko kaian, gizon bat bainatzea doa, txakurra ondoan duela

Galdonamendin, taldearen argazkia



Mutrikuko Berriatua? Dorretxea. Erramuntxok, jada, azalpenak eman dizkigu



Iraeta-Zestoa-Lasao-Azpeitia-Loiola-Azkoitia   (2018-05-18)

Iraeta-Zestoa-Lasao bidegorrian zehar

Zestoako bainutegia



Zenbait txirrindulari topatu genuen bidegorrian eta baita landetxeak ere



Lasao auzoa eta bertako eliza

Gure Maribel Guadalajara-Agramón bidaiako pasadizoak kontatzen



Urola ibaiko arrantzale bat

Azpeitiko zubi zaharra, herriaren sarreran



Azpeitiko etxekapare bat

Loiola Santutegiko alderdi luze eta zabalak



Azkoitiko Iturri jatetxean, bazkaltzeko prest...

eta bazkaldu ondoren



Emakume hauek, Iturri jatetxean, berriketan gustura



 Hiru emakume hauek kontu kontari bazkalondoan

Beste hauek, berriz, filosofatzen edo gogoeta eginez



Abesteko ordua iritsi zen talde erdiak alde egin ondoren



Hau da hau lasaitasuna bikote altzatarrarena!

Hemen bi emakume irribarretsu eta bestea erdi lotan



Ondo bazkaldu eta gero jendea pozik edo abesten



Begira nola ekiten dion “Pibeak” euskal kantuari!

Lasai asko dago jendea bazkaldu ondoren



Eguna bukatzeko, jendea abesten Iturrin…

eta karmen adineko herrikide batekin dantza egiten



Azkoitiko beste etxekapare bat



Tolosa-Izaskun-Ibarra-Belauntza-leaburu-Tolosa    (2018-06-01)

Ibilaldiaren une lasaian, malda behera



San Jose baselizan, atseden unea



Leku berean, hiru emakume hauek platanoz indarberritzen



Leaburu herria mendi gainean



Ibilaldia amaitzear dagoela, taldearen argazkia



Leku berean, baina aitzindaria aginte makila eta guzti


