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Aretxabaleta-Urkulu-Aozaratza-Aretxabaleta  (2018-12-14)

Aozaratzako auzo eta eliza



Urkuluko eskuin aldean dagoen auzo eta etxe ederrak

Erramuntxo eta Antton poz-pozik ibilaldian zehar

Urkulu urtegiaren hasieran



Urkulu  urtegiaren inguruan ikusten diren behatokiak

Aozaratza auzoa eta eliza, Urkulu urtegiaren alde batean



Trenbide zaharraren zuren artean, Urkulu urtegian murgilduriko baserriak

Urkulu urtegia eta bere inguruak



Urkulu urtegiaren behatoki batean

Urkulu urtegiaren ikuspegia. Ez dauka ur askorik garai honetan



Urkulu urtegia eta laino artean Kurutzeberri mendia



Aozaratzako eliza eta etxe ederrak

Batzordeko hiru lagun Aizpuruaren azalpenak entzuten



Ibiltariak ateri zegoen une batean, ibilbidean zehar



Soro eta etxe ederrak ikusten dira ibilbidean zehar



Alderdi honetako larrean artalde handi bat



Urkulu urtegia inguratzen duen errepidean zehar, euripean, noski



Hodeien artean zeru urdina agertu nahian



Euria tarteka egin zuen, baina bost axola guri



Otalora jauregiaren aurrean, Juan Inazioren azalpenak entzuten



Aozaratza auzoaren inguruetan, geldiune edo pausu bat



Lehen aipaturiko urtegian murgildutako baserriak eta Urkulu urtegia

Mujika ahizpa martxosak aurrean eta atzean

Beste beterano nekagaitza emakumez inguraturik



Donostiako zenbait auzotan zehar  (2018-12-21)

Taldea Txillidaren Haizearen Orrazia edertzen

Lourdes Txikin, otoitz egin ondoren



Taldearen argazkia, Txilidaren lanaren aurrean

Ea bat edo batek desberdintasunik ikusten duen bi argazki hauen artean



Aurreko egunean, surfistak harri hauen gainetik ikusi genituen Ñam jatetxeko terrazatik

Oiartzun-Liztorreta-Santiagomendi-Astigarraga  (2019-01-11)

Santiagomendiko inguruak



Beasain-Lazkao-Ataun (San Martin)-San Gregorio-San Martin  (2019-01-11)

Taldea Ataungo eremuetan

San Gregoriorantz doan bidezidorra



Agauntza ibaia eta bere inguruak

Ataungo San Gregorio auzoan



On Joxe Miel Barandiaranen Sara etxea

San Gergorio auzoan, mendiko pista hartzeko prest



Pistaren bukaerako eskailerak. Hemendik hamaiketakoa egiteko jatetxera



Errota zahar batean zehar ibiltariak

Sara etxeko eserleku eta mahai apainduak



Agauntza ibaia eta ingurumen lainotsua



San Gregoriotik San Martinerako bidean, taldea luze-luze eginda

Paisaia apartak ikus daitezke alderdi honetan, gozatzeko modukoak



Donostia-Basozabal-Ergobia-Astigarraga-Donostia   (2019-01-25)

Azkorte baselizak duen aterpearen babesean

Jendea gogoetan, hausnarketan ala hamaiketakoaz gozatzen?



Nolako giroa dagoen jakiteko, ibiltarien janzkera ikustea besterik ez dago

Besabi-Mulisko Gaina-Besabi-Urnieta   (2019-02-01)      Mendi muinorantz igotzen



Taldea mendi muinoan, giro eder askoan

Leku berean, abiadan hasteko prest



Jendea erne, bat edo baten azalpenak entzuten (On Erramuntxorenak?)

Taldearen argazkia ateratzeko ordu egokia, ibilaldiaren bukaera



Mulisko Gaina alderdi megalitikoa eta bertako mairu baratze edo harrespila

Ibiltariak Mulisko Gaina inguratzen eta paisaiaz gozatzen



Trikuharri baten inguruan, Erramuntxoren azalpenak entzuten

Mendi muinorantz abiaturik, mendizaleak banan-banan



Paisaia aparta ikusten dela hemendik, ez dago zalantzarik

Mendi muinoa, lekurik aproposena argazkia ateratzeko



Eguraldi ona, baina jendeak janzkera egokia darama hotzaz babesteko

Ibiltariak ibilbidearen bukaeran, Besabi alderantz jotzen



Erramuntxo, beti bezala, isil-isilik alderdiaz gozatzen. Ba ote daki non ibili den?

Aitzindariak, une honetan, ibiltarien bizkarra babesten



Talde osoaren argazkia, eta, beti bezala, emakume mordoa bertan

Erramuntxo trikuharriaz eta bere garaikideez  azalpenak ematen



Mendi muinorantz, belardi eder batean zehar

Eguraldi ezin hobea dute ibiltari hauek garai honetarako



Ardirik gabeko artzaina larrearen erdi-erdian

Bat, behintzat, oparituko diogu bakarrik gera ez dadin



Donostia-Aiete-Miramon (Erramunene)-Aiete-Donostia  (2019-02-08)

Lokatzez beteriko malda jaitsi ondoren, laurogeita hamahiru eskailera igo behar dira



Eskerrak honelako malda jaisteko eskailerak ezarri dituzten, bestela…!


