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Usurbil-Arratzain-Aingeru Guardakoa-Ibaeta   (2018-04-20)

Lukainkategin hamaiketakoa dastatzen



Lukainkategi jatetxean, taldeko beste ibiltariak



Lukainkategin, Emilio eta Manolo



Ibilaldiko ikuspegia



Beste ikuspegi bat



Arantzazu-Urbia-Arantzazu  (2018-04-27)

Arantzazun, ibilaldiaren hasieran



Langa pasatzen eta, dagoeneko, paisaia berdea alde batera eta bestera

Urbiako landetara iristen, kareharriak ezker aldean eta zuhaitzak pista ertzeetan



Urbiako ostaturantz jaisten, emakume hauek berriketan

Emakume talde honek urbiako zelai edo landak hobeto ezagutu nahian, ibilaldia luzatzen



Ostatutik hasi eta dagoen aldapatxoa igotzen



Hemendik aurrera gain beherako bidea izango dute ibiltariek

Paisaia eder, berde eta apartaz gozatzen ibiltariak



Jaitsierako geldiune laburrean, jendea solasean

Ibilaldia eta Erramuntxoren azalpenak amaitu…!!! diren unea



Tomas Erraztiren iturriaren ondoan eta honen itxura xarmangarria



Urbiako bidean, aldapa gora tropelaren burua eta ondorengoa



Zuhaizti ederraren artean, ibiltariak paisaiaz gozatzen



Ibilbidean zeharreko paisaia

Bi artzain artaldearen zain



Ibilbide inguruko leku menditsuak

Kareharriak nola sumatzen diren Urbiako zelaiaren ondoan



Urbiako landetara iristen bikote hau eta inguruko paisaia



Urbiara iristean ikusten den harri lerro misteriotsua (guretzat, behintzat). Mugarriak ote?

Hiru artzainak artaldea zaintzen



Kareharriak nonahi leku honetan

Ibiltari hauek Urbiako zelaietara iristen



Kareharriak gustuko ditu, dirudienez, gure argazkilariak

Urbia landetako baseliza zuhaitzez inguraturik



Urbiako ostatutik ikusten den paisaia

Urbiako ostatuaren ondoko eserlekuetan hamaiketakoa dastatzen



Beste taldetxo bat hamaiketakoa hartzeko prest eta hotzaz babesteko soinean zerbait jartzen

Karmenek zerbait ez du gustuko (Jakizu zer den!)



On dagizuela!

Leku paregabea otordurako



Jendea ongi horniturik joan zen Urbiara

Urbia eta Aizkorriko paisaia paregabea



Goikoaren antzeko ikuspegia



Ibiltariak Urbiatik Arantzazurantz abiatzeko prest



Ondo gosaldu eta gero, jendea berriro abiadan

Ustekabean harrapaturiko argazkilaria



Emakumeak edonon beti nagusi

Dagoeneko lainotzen hasi zen Aizkorri



Urbiako ostatuaren ondoko ikuspegia

Aizkorriko mendi-lerroa txapelaz estaltzen



Taldea Urbiako ostatuaren ondoan

Kontalaria, beti bezala, zorrotz jendea kontatzen



Arantzazu sakonean eta bere inguruko paisaia

Basoa eder askoa azaldu zen gure begien aurrean



Usurbil-Aingeru Guarda-Ibaeta   (2018-05-04)

Ibilaldiaren atsedenaldian jendea pozik



Hernani-Urnieta-Azkorte-Lasarte  (11-05-2018)

Ibilbidearen atsedenaldian

Eguraldia primerakoa ibiltarientzat



Paisaia eder askoa goizeaz gozatzeko

Atsedenaldi laburra berriketan aritzeko


