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Deba-Kalbarixoa-Olatz auzoa-Mutriku      (2017.11-10)

Olatz auzoko jatetxearen atarian eta Kalbarixoko bidetik Mutrikuko ikuspegia



Ibilaldiko une iluna



Helduen Hitzari buruzko habanera abesten Olatz auzoko jatetxean



Une eta leku berean



Jan eta abestu nekez egin daitezke baina badago egiten duenik



Kantuaren une batean



Hamaiketakoaren une gozoan, olatzeko jatetxean



Oiartzun-Arditurri-Oiartzun    (2017-11-17)

Antton Arruti eta Maiteren etxea, lehen errota izandakoa

Endrike eta Karmen Arditurriko bidegorrian



Arditurriko bidegorriko paisaia eta Tolare jatetxean ibiltariok solasean



Irlandesa dotore askoak prestatu zizkiguten pakiri eta niri



Bazkalondoko giroan Tolare jatetxean

Ergoien inguruko erreka eta zuhaizdun uhartea



Itzulerako argazkian Aiako Harria etxearen zuhaitz gorrixka, Ergoien auzoan

Ibilaldiaren hasierako Oiartzungo paisaia



Oiartzungo (Altzibarreko) baserri ederra eta bertako paisaia



Lanak zirela eta Ergoienetik Arditurrira errepidez joan behar izan dugu

Aiako Harriaren irudi aparta, bere oinetik hartuta



Aiako Harriaren beste ikuspegiak



Arditurrin Ramonen azalpenak entzuten



Eta hemen Anttonenak

Ur-jauzia beste leku batetik hartuta



Arditurriko ur-jauzi bat, Aiako Harritk datorrena



Galai bat eskua ematen erreka zeharkatzeko eta inguruko baso txikia



Baso horretan beste une bat eta errekatxoa zeharkatzen



Bikotea baso txikia behatzen eta koloredun tropela basoko bidezidorrean



Liken edo aukaz beteriko enborra Arditurriko baso txikian



Talde zuria: (12+6); talde gorria: (10+5)= 22 emakume eta 11 gizon



Talde urdina: (8+4); talde berdea: (18+8)= Guztira: 26 emakume eta 12 gizon. Orokorra: 48+23=71



Tolare jatetxean, bazkaltzeko prest ibiltariok



Karmen pentsakor eta beste bi haiek berriketan eta baita bertako hauek ere



Ura edanez irribarretsu baldin badaude, nola egongo dira ardoa edatean...



Gose galanta hauena, baina itxaron behar



Begira nola agurtzen duen maitekiro Pakik Tomas

Pozgarria da horrelako irribarreak ikustea



Barahonako koplari edo olerkaria gogoeta egiten bazkalondoan

Udazkeneko koloredun hostoak zuhaitzetik erortzear



Anoeta-Hernialde-Alkiza-Anoeta     (2017-11-24)

Anoetako ikastolako bidezidorrean zehar, euri pixarra ari duela

Hernialderantz gindoazela hauetako bat arrantza nabarmenki egiten hasi zen



Orbel goxoa zapaltzen Hernialdeko bidean



Orbela zapaltzen leku baketsu honetan



Hernialderanzko paisaiak eta baserriak



Hernialdeko eliza atarian dagoen bataiarri edo pontea eta bertako ostatua



Alkizarantz doan pistan edo bidezidorrean zehar



Alkizako hilerria, dirudienez, eta herri honetatiko ikuspegi aparta



Anoetarantz gindoazela, pago berezi baten itxura aztertzen



Anoetako bidean ikusi genuen landarea


