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Ormaiztegi-Mutiloa-Lierni-Ormaiztegi   (2017-11-24)

Maite gozogilea Liernin, ibiltarien lisontxak jasotzen eta pastak plateretan banatzen



Begira nolako itxura duten pasta hauek!



Tortillak ere ezdu itxura makala; zein gustura jaten ari diren...



Leturiondo, uzkurturik tortilla jaten, ipotxa dirudi beste bi hauen artean

Taldea Liernin, baselizaren ondoan



Taldearen antzeko argazkia, Lierniko baselizaren ondoan

Lierniranzko bidean, aterkia astintzen ari da ibiltari hau



Ormaiztegitik Lierni-Mutiloako trenbidean zehar, ibiltariak euripean

Lierni-Mutiloako bidegurutzea



Zaldiak, ia gehienetan, gizakiarengana hurbiltzen dira konfiantza osoz



Garaiko paisaia, lurra orbelez estalirik eta zuhaitz gehienak biluzik geratzen



Berriro paisaia zoragarria, Goierri aldekoa

Oker ez bagaude, Mutiloa da ikusten den herria



Badaezpada ere, guk ez genuke honelako perretxikorik jango

Honelako leku isolatuetan bizi da, bada, norbait



Artaldeek beti ematen diote itxura bukolikoa paisaiari

Mutiloako meatzeko historia ohol honetan adierazten da



Ibilbideko une bat, ikuspegi idilikoan

Euripean ibili ondoren, atsedena eta arropa aldatzeko unea



Ibilbideko baserri isolatua eta ez horren isolatuak



Txahal kuxkuxeroa eta beldurrik gabea



Besabi-Mulisko Gaina-Besabi-Urnieta       (2017-12-15)

Bidegurutze bateko seinaleak, Mulisko Gaina horien artean

Mulisko alderantz goazela Adarra mendiko hegia



Burdin Aroko Mulisko Gaineko mairu baratzak edo harrespilak eta iruinarriak

Mulisko Gainean, Ramonen azalpenak entzuteko prest ibiltariok



Ramonen azalpenak jende zintzoa entzuten ari delarik

Mulisko Gaineko Burdin Aroko oroitarri arkeologikoa



Begira nolako eguraldia egokitu zaigun mendi muino honetan!

Hiru zaldi begiluze hauek erne, ibiltariok hurbiltzen ari gatzaizkielarik, zerbaiten zain



Egun euritsu eta lainotsua izan dugu gaurkoa

Besabiko inguruak eta baserri bateko oilo eta oilasko ederrak  (Gabonetarako?)



Oilar honek beste bat onartuko al luke bere inguruan?

Besabiko inguruetan jendea abian Mulisko Gainerantz



Beltxarga edo zisneak lasai askoan, ibiltarioi kasurik egin gabe

Ibiltariok, berriketan, Urnietarantz jaisten



jendea ez da kantujiran, Ramonek prestaturiko papera irakurri eta aztertzen baizik

Mendi muinoan ikuspegiaz gozatzen



Mulisko Gainean, atseden hartu eta arbasoen lurrak ezagutzen

Mulisko gaineko Mairu Baratzak eta trikuharriak



Mendi muinoan haize hotza eta euria

Lehen zisne beltzaki eta orain zuriak, dotore askoak



Urnietarantz jaisten, ateri dagoen une batean. Baina handik gutxira...ondorengoa



Pasai Donibane-Jaizkibel-Hondarribia   (2017-12-22)

Ibilaldiren erdian, Barahonako olerkariak txakur bati buruzko olerkia irakurri zigun

Mulisko Gainetik ikusten den paisaia   (2017-12-15)



“Aurelio” erne, gidari papera bete nahian



“Aurelio” bat edo batek botariko janaria dastatu nahian



Hamaiketakoaren eta atsedenaldiaren ordua iritsi da



Besabi-Mulisko Gaina-Urnieta     (2017-12-15)

Mulisko Gaineko estazio megalitikoa



Adarra mendiaren aldeko ikuspegia

Mulisko Gaineko Mairu Baratzak edo harrespilak



Mulisko Gaineko estazio megalitikoa eta bertatiko paisaia



Mulisko Gainetiko paisaia ikusgarriak



Mulisko gainetik ikusten den paisaia

Brontze Aroko trikuharria



Besabirantz jaisten, Mukisko Gainetik



Brontze aroko trikuharria, berriro begibistan

Mulisko gainetik Adarrarantz begiratzen



Mulisko Gaineko beste ikuspegi bat

Mulisko Gaineko estazio megalitikoari bisitaldia amaiera ematen



Mulisko Gainetik Urnietarantz abiatzeko prest



Ramonek prestaturiko planoa, aroak koloretan banaturik



Mulisko Gainetik Adarra mendiranzko paisaia


