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Billabona-Zizurkil-Andoain   (2018-03-09)

Adunara doan bidean zehar



Aldapa gogorra hasi baino lehenagoko lekua



Adunara garamatzan aldapa gogorra



Ibiltari hauek ez ditu beldurtzen gogortasunak



Ordizia-Ataun-Lazkao-Beasain    (2018-03-09)

Oihangu inguruko larrea eta artaldea

Ordiziako eliza bat



Txindoki aurrez aurre paisaia paregabean

Ordiziako kaleetan zehar



Agauntza ibaiaren ondoko pistan zehar ibiltariak

Ataungo zubi batean, Agauntza ibaia azpian dugula



Agauntza ibaia ondoko pistatik zehar ataunen

Gezurra badirudi ere, Ataungo laranjondo bat



Ibilbidean zehar ikusten diren etxe ederrak

Berdegunea alderdi guztietatik Goierriko leku honetan



Billabona-Zizurkil-Aduna-Andoain (Billabona)   (2018-03-16)

Abeletxe jatetxea eta bere inguru apartak

Adunako eliza ezkerrean eta Uztartza jatetxea eskuinean



Landare eta bitxilore ederrak garai honetarako (eguberriaren seinale?)

Uztartza jatetxe barruko argazkiak, Adunan



Ordizia-Ataun-Lazkao-Beasain    (2018-03-16)

Oiangu berdegunean zehar eta Txindoki zuhaitzen artean



Gure Cervino Txikia (Txindoki edo Larrunarri) eder askoa hondoan

Goierriko paisaia bukolikoa eta Txindoki aurrez aurre



Ibilaldiko une gozagarriak



Txindoki ezkerraldean ez da desagertzen gure ibilbidetik

Basoan zehar Ataun alderantz ibiltariak



Ezkerraldean Ataungo domo edo Kraterra

Ataungo elizaren aurrean taldearen argazkia



Leku berean, antzeko argazkia

Lazkaorako bidezidorrean



Zumaia-Elorriaga-Behatokia-Telmo Deum-Zumaia  (2018-02-23)

Done Jakue ibilbideko zenbait une. Hasieran euri pixar bat egin zuen baina geroago egun aparta

Elorriaga auzotik jaitsi eta ibiltariok behatokiaz gozatzen



Zumaiako “flysch” alderdi bat, Elorriagako ate zaharra eta landaredia

Ibilaldiko une aski ederrak



Telmo Deum baseliza eta inguruak

Zumaiako flyschen inguruan, Telmo Deum baselizara igo baino lehen



Ia ibilaldiaren bukaeran, flyschak gibelean ikusten direla

Leku berean, taldeko beste lagunak



Azkeneko taldetxoa, Telmo Deum baselizara igo baino lehen

Elorriagako behatokian, Ramonen eta Juan Ignazioren azalpenak entzun ondoren



Ibilaldiko une batean, ataka edo langa igaro ondoren



Behorra bazkatzen ari den bitartean, zaldiko edo moxala lasai askoan belardian

Lezo-Gaintxurizketa-Gurutze-Altzibar     (2018-04-13)

Taldea Altzibarreko autobus geltokian



Leku berean, landarediaz inguraturik

Orio-Aiako San Pedro auzoa-Aia-Orio   (2018-13-04)

Oria ibaiaren inguruan



Oriotik abiaturik, Aiako San Pedro auzorantzeko bidean

Aiako San Pedro auzoan, eguneko atseden laburrean taldea



Aiara iristear, tropeleko atzealdea

Aiako Arruti jatetxearen ondoan, hamaiketakoa hartu ondoren?



Orio alderantz, paisaia apartaz gozatzen

Horrelako eguraldi euritsuarekin ez da harritzekoa honelako paisaia berdea izatea



Agorra diren paisaiaren kontrakoa gurea

Orio alderantz, ibilbidearen azkeneko zatian


