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Irun-Amute-Santiagotxo-Guadalupe-Hondarribia      (Iger Itsasargiko bidean)



Oihanean zehar eta Iger itsasargiko bidean



Hondarribiko itsasertzean zehar



Hondarribi aldeko egurrezko zubia eta erlaitza



Jaizkibeleko harkaitzetan sumatzen den higadura. Behean, Iger itsasargia



Iger itsasargiko gotorlekua eta Hondarribiko kaiaren sarrera



Hondarribiko kaia eta hondartza



Ardora jatetxean sagardoa eta kafea dastatzen ibiltari hauek



Faustino hiru emakume ederrekin, Ardora jatetxean eta Manolo ez da motz geratu horretan



Beste ibiltari hau erabat galduta bost emakumeren artean

Gorriz jantzitako honek ez daki zer datorkion ondorengo uneetan



Gure Joxek ere badaki noren ondoan ezarri hamaiketakoa hartzeko orduan

Amuteko urmaela eta hondoan Jaizkibel mendia



Goikoa non ote? Behekoa Guadalupeko Amaren eliza ingurua



Guadalupeko ikuspegia. Hondoan Hendaia. Behekoan, Hendaiako hondartza



Guadalupera iristen ibiltariak. Behekoan, Guadalupeko Amaren elizaren erretaula edo eliz oholtza



Ama Guadalupekoa edo Guadalupeko Ama



Ama behorraren ondoan, zaldikoa goxo-goxo etzanda



Hondarribiko eremuetan



Zuhaitz hostodunen artean emakume asko eta gizon bakarra



Astigarraga-Ergobia (Oilalume)-Santiagomendi-Astigarraga



Euripean ibiltariak gustura



Natura ederra eta autobidea kontrastean



Gazte eta ilusioz beterik ikusten da jendea



Trintxerpe-Mendiola-Ulia-donostia      Okendoren irudia eta Zurriolako zubia



Zurriolako zubia eta Okendo kalean abiatzeko prest



Okendo kalean eta antzinako Oiarso kaiko ikuspegi bat



Autobus geltokiaren ondo-ondoan eta Oiarso kaiko beste ikuspegia



Pasaia portuko sarrerako Arando handia eta Mendiolako zubi bat



Mendiolako ikuspegitik itsasarte bat eta atseden unea Herri Ametsa ikastolaren ondoan



Hezetasun handiaz babesteko ura eta fruta hoberenak



Ibiltariak izerdi patsetan. Txokolatea ere indarberritzeko oso egokia da



Eserleku egokiagorik non aurkitu? Bestalde, natura garairik hoberenean



Berriro abiatzeko prest bi artzain hauek eta gaztainondoa morkotsaz beterik



Mendiolako itsasarte bat eta pinu arteko bidezidorra



Doce Tribus edo Hamabi Leinuen logoa eta etxeetako bat



Dama bat ikuspegiaz liluraturik



Atsedena Doce Tribus etxearen aurrean eta hamaiketakoa prestatzen Uliako aterpean



Santurtziarra sagardoaren ederra dastatzen eta begira nolako patata tortilla prestatu ziguten



Uliatiko ikuspegia eta ibiltariontzat unerik garrantzitsuenetarikoa: hamaiketakoaren ordua



Errenteria-Zamalbide-Txoritokieta-San Marko-Lau Haizeta-Altza

Txoritokieta eta San Marko gotorlekuak



Haitzetako trikuharriaz jendea gozatzen   (Txoritokietako bidean)



Bide berria prestatzen: Aizarna-Santa Engrazia-Erdoizta-Akua-Zestoa  (2017-09-04)

Santa Engrazia baselizako ordulariaren barneko ezkutua



Santa Engrazia baselizako aldarea



Erdoizta auzoko baseliza biribila



Akua eta Zestoako bidean behi hauek erakutsi ziguten nola bazka daitekeen istilurik gabe talde lanean



Txoritokietako bideko Haitzeta Txabala trikuharria



Trikuarriaren zenbait ikuspegi








