
BIDEZIDOR KIROLEKO
ZAZPIGARREN
KUADERNOA



Igeldo (Kanpina)-Txakurtegia-Orio   (2017-10-06)

Gaurkoan, zirimiria dute lagun ibiltariak



Hondarribian baino euri gehiago egin du orio aldean



Hondarribia (kaia)-Higer itsasargia-Hondarribia    (2017-10-06)

Hondarribian, ibilaldiaren hasieran   (Ateri zegoen)



Hondarribiko kaitik Higer itsasargi alderantz igotzen



Hemen, aldiz, zirimiria zela eta, aterkiak edo erabili behar

Talaiako bidean sartu berriak



Talaiko bidezidorrean, itsaslabarra eskuin aldean dugula

Itsasbazterreko paisaia zoragarria



Ibiltariak banan-banan Talaiko bidezidor estuan

Ibili eta, aldi berean, paisaia miresten mendigoizaleok



Irudi polita, benetan, zubiondokoa eta ondorengoa



Noizean behin, bide bazterrean, gibelurdinak ikusten ziren

Joatean, itzuleran ez bezala, ez da itsaslabarra bistatik galtzen



Ibilaldiaren bukaeran, Higer itsasargitik jaisten

Itsaso barean hainbat itsasontzi



Tolosa-Alegia-Altzo-Tolosa    (2017-10-13)

Altzoko Handiaren inguruan eta aurrean



Tolosa-Alegia bidegorrian zehar

Altzoko etxe eder bat



Altzora doan bidean ibiltariak



Ipintza Zahar baserritik Altzoko herrigunera daraman bidea



Altzo herrigunera iristen belardi batean zehar



Leku bereko beste argazkia



Bi metro eta hogeita zazpi, berrogeita bi…



Bederatzi dama ikuspegiaz gozatzen

Beste paisaia erakargarria



Oker ez bagaude, Txindoki hondo-hondoan

Altzoko herrigunean zehar



Bertako etxe ederrak

Alegiarantz jaisten



Altzoranzko bidean, belardi batean zehar

Ipintza Zahar baserriaren ondoan, Handiaren ezaugarri fisikoak irakurtzen



Aspertzeke Handiaren ondoan argazkiak ateratzen



Tolosa-Alegia-Altzo-Tolosa    (2017-10-20)

Handiaren ondoan ipotxak dirudite



Urte dezente pasa dira baina Handiak, oraindik, askoren gogoan dirau



Aitzindariak ere gogoko du Handia



Altzoko paisaia ederra



Ibilaldiko une bat



Donostia-Basozabal-Ergobia-Basozabal-Donostia   (2017-10-20)

Ergobiarantz jaisten

Ibilaldian, jendea solasean



Nork bere bikote edo hirukotea aukeratzen du solasaldirako

Eskerrak auto gutxi ibiltzen diren errepide hauetan…



Paisaia polita Basozabalen inguruan

Joxan bi emakume hauekin maisulanak betetzen



Motxila edo bizkar-zorroa ez daraman bakarra nor ote?

Artoak ihartuak jada, urrian baikaude



Tropeleko atzealdean, horiz jantzitakoak mundua konpontzen

Lore artean, Aieten, Topalekuko bidean ibiltariak



Topalekura hurbiltzen tropel luzea

Ibilaldiko beste une gozoa, jendea gustura solasean



Aitzindaria zain eta besteok lasai-lasai. Hauen artean bizkar-zorrorik gabekoa



Bazterreko lore ederrak

Landaredia gogoko du argazkilariak



Udazkenak dakarkigun kolore zoragarria



Eskas-Artikutza-Eskas   (2017-10-27)

Eskasen, abiadan ezartzeko prest



Artikutzako trenbidea izandakoaren bidezidorrean zehar



Trenbidearen bidezidorrean zehar ibiltariak, orbela eta paisaia zoragarria nonahi


