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Donostia-Errondo-Añorga-Itsasalde-Añorga-Donostia   (2018-08-10)

Ibilaldian zehar ikusten den Adarra mendia. Etzanda dagoen emakume baten itxura du

Alegia-Beasain    (2018-08-24)

Ikaztegieta, Beasaingo ibilaldian



Gaintxurizketa-Jaizkibel-Pasai Donibane    (2018-08-31)

Mitxintxolaren tontorra parez pare

Jaizkibeleko landaredia bere garairik onenean



Mitxintxola aurrez aurre, lehen dorreoitik ikusirik



Jaizkibeleko lehen dorreoia



Jaizkibelen ezin dira ekidin aldapa dezente gogorrak



Orio (Ortzaika)-Txurruka-Kaia-Arraun elkartea-Orio   (2018-09-14)

Orioko kai berriko itsasargian, talde osoa

Oria ibaia eta Orio hondoan



Igeldo (kanpina)-Txakurtegia-Aginaga-Usurbil  (2018-09-21)

Txakurtegiaren inguruan, ibiltariak egunaz gozatzen

Behe-lainoz inguraturik, ibilbidearen zati honetan



Behiengan ikusmina sortzen du ibiltarien presentziak

Pelotoiaren atzealdean zenbait arduradun lasaitasun ederrean



Orioranzko bidean, belardi eder askoak ikusten dira

Taldearen aurreko ibiltariak bidea markatzen



Emakumeak besterik ez da ikusten talde honetan

Hemen ere ibilaldiaren erritmoa markatzen



Giro lasai eta baketsua sumatzen da argazki honetan

Errepidea bada ere, beti izadi edo naturaren ondotik doa ibiltaria



Berriro lanbroa hondoko mendi haietan

Aginagarantz jaisten, patxada ederrean



Alde batean eta bestean zuhaitz ugari ibilaldian zehar



Aginagako bidean, emakume hauek aitzindari

Bizitza eta heriotza elkarren ondoan



Ibilbideko etxadi eta borda bat

Urkillaga-Leizadi-Urkillaga   (2018-09-25)

Paisaia paregabea: Aizkorri, Gorbeia, Anboto...urrunean



Eguraldi ederra eta paisaia beste hainbestekoa

Gailurretik primeran ikusten da domoa izeidia gainean duela



Aurreko goierritar honi esker ezagutu dugu alderdi paregabe hau

Batzordekideak mendatean. Bertatik ikuspegia izugarria da



Domoa, Jentil Baratza (eskuin aldean) eta ikuspegi zabala

Ibiltari honen ametsa artzaina izatea zen gazte garaian



Batzordekideak eta aitzindari goierritarra gailurrean

Domoa edo izeidia makilaz seinalatzen



Goierritarraren azalpenak entzuten

Paisaiaz gozatzen nekagaitz batzordekideok



Domoa inguratzen duen sumendiaren horma

Lareo urmaela beheko aldean



Endrike eta Felix mendatean

Errenteria-Zamalbide-Txoritokieta-San Marko-Lau Haizeta-Altza  (2018-09-28)

Txoritokietako gotorlekuaren hormak sumatzen dira argazkian



Ikuspegi zabalak dituzte Txoritokietak eta San Markok

Zamalbidetik Txoritokietarako alderdia



Haitzetako Txabala trikuharria oso gertu dute ibiltariek

Basoan zehar, patxada ederrean berbetan



Haitzetako Txabala trikuharriaren aurrean, Ramonen azalpenak entzuten

San Marko gotorlekutik jaitsi eta Lau Haizeta jatetxera doaz ibiltariak, hamaiketakoa hartzera



Donostiako bost parketan zahar ibilaldia  (2018-10-05)

Cristina Enea Parkeko urmaela

Bertako landaredi ederra



Aieteko parkea negu hotz eta elurtsuan

Puioko parkea



Igeldo-Txakurtegia-Arratzain-Igara kanpina-Ibaeta   (2018-10-19)

Arratzain edo Bordatxo mendia

Arratzain inguruko eta izen bera duen sagardotegia



Santutxo-Santa Marina-Santa Ageda-Bidania     (2018-10-26)

Santa Marinako jatetxea eta behatoki aparta

Bidania sarrerako behitaldea eta zezena



Bidaniako ostatuan, hamaiketakoa hartzen eta herriko etxe ederbat; ezker aldean, errezel edo 
      gortinadun leihoa

Bidaniako plazan, ibilbidea osaturiko jende guztia



Zestoa-Iraeta-Ibañarrieta-San Lorenzo baseliza-Zumaia    (2018-11-02)

 San Lorenzo baselizaren aurrean

San Lorenzo baselizaren aurrean eta ibilaldiko unea



Behe-lainoa mendien artean, zirimiriaz horniturik

Paisaia hondatzen duen gurpil handia



Ibañarrieta auzoan, zirimiria etengabe dugularik

Irun-Santiagotxo-Guadalupe-Hondarribia  (2018-11-09)

Eguraldia portatu da, gehienetan bezala



Emakume hori gerriak puskatzen ala enborra altxa nahian dabil?

Pozgarria da ibiltariak abian ikustea



Basoaren erdian jendea pozik



Guadalupera doan bidetik ibiltariak

Guadalupeko amaren baseliza, barrundik eta kanpotik ikusita



Guadalupetik ikusten den itsasaldeko paisaia aparta

Ibilaldiak duen unerik gozoenetakoa: hamaiketakoa. Hondarribiko Ardoran, kasu honetan



Bidasoa aldeko paisaia, Larhun mendia lainoz inguraturik, han urrunean

Leku bereko beste ikuspegi bat



Hendaiako hondartza eta Bidasoa ibaiaren aho edo bokalea

Emakume pila baten ondoan, Juan Mari gizarajoa


