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Zestoa-Iraeta-Ibañarrieta-Zumaia   (2018-11-09)

San Lorenzo baselizara iristen



San Lorenzo baselizaren aurrean talde osoa



Leku berean, talde osoa



Zumaia bideko paisaia



Arditurri  (2018-11-16)

Arditurri meategiko bidean

Harribia edo zeharkatzen



Meategi gainean dagoen bidezidorrean zehar ibiltariak



Arditurri meategiko sarrera-eraikuntzan

Bidezidorreko landaredia



Helduen Hitzako Bidezidor Kiroleko elastikoa



Errekaren ondoan ikusten den hesi laukia

Eguzkiaren izpiak zubi eta laukia argitzen



Basoko bidezidor estuan zehar ibiltariak

Zubi-ubidea errekaren gainean



Leku aparta izadiaren barnean

Arditurriko atseden lekua ibiltariontzat



Zertarako ote zutoin luzea?

Badirudi argindar zutoina dela



Donostiako zenbait auzotan zehar  (2018-11-19)

Olaraingo ikastetxe nagusian antzinako goldea eta esploratzailea irudikaturik



Txantxillo, eskale ezagun eta maitagarria gipuzkoarrontzat



“Belle Epoque”-ko irudiak: atezain botoiduna, inudea eta beste pertsonaiak



“Belle Epoque”-ko pertsonaiak: Kaiako igerilariak, arrantzalea, aguazila, neska dotorea…

Apaiza, monagiloa, inudea haurrarekin, marinelak, Jesukristo?



Zumaia-Deba  (2018-11-23)

Zumaia, ibilaldiaren hasieran

Arritokieta baselizaren inguruan, dena da aldapa gora. Ezker aldean, Telmo Deun baseliza



Santi, aterki eta guzti, Arritokieta baselizaren ondoan



Telmo Deun baseliza, ezker aldean



Ibilaldiko txartel bitxi eta adierazgarriak

Gaztelaniaz eta euskaraz, bat edo bat ez bada elebiduna



Marmitek ere bidaltzen dizkigute euren mezuak Done Jakue bidean

Zumaia Deba ibilaldiko paisaia ederra



Alderdi honetan pinudi eta artadiak ez dira falta...

Ezta baserri isolatuak ere



Bidean, aldapa gora goazela, hara non azaltzen zaigun aker bat kateaturik!

Baina eraso egin gabe, baztertu zen akerrak adarrak okerrak dituelako hori



Akerra harriturik ibiltariok bere ondotik igarotzeko orduan



Itziarko elizaren erretaula edo eliz oholtza. Bertan Erramuntxoren azalpenak entzun genituen



Lasarte-Txikierdi-Zubieta-San Esteban-Zubieta-Lasarte  (2018-11-30)

Usurbilgo San Esteban elizaren aurrean, talde osoa

Usurbilgo San Esteban eliza  (erortzear dagoela dirudi)



 Arte zahar aparta, San Esteban auzoan



Zubietako bidegorrirantz jaisten

Ibilbidean zeharreko paisaia



Zumaia-Deba  (2018-11-30)

Ibilbide honetan, aldapak non-nahi



Zumaia, zubia eta Urola, goiz lasai batean



Arritokieta baseliranzko aldapa gogorra



Itsasoan laino sakabanatu zenbait, baina ateri



Zenbait auzo eta baserri isolatuak ikusten dira ibilaldian zehar



Horietako hainbat aurrez aurre ditu ibiltariak



Zumaia-Deba ibilaldiko atseden laburreko argazkia



Itziarrea iritsi baino lehenago badira honelako basoak



Itziarreko kaleetan zehar ibiltari hauek



Itziarko eliza. Bertan, garrantzi handiko Amabirjina aurkituko dugu



Itziartik Debaranzko bidean taldea, beti  itsasaldeko Done Jakue bideari jarraituz

Done Jakue bidean, inguramena errespetatzeko aholkuak adierazten duten oharrak ditugu



Hor du taldeak atsedenaldi lekua eta begiratokia

Atsedenaldiko argazkia



Euria ez zuten izan, baina lokatza zenbait lekutan bai


