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

Enborra berraitona goroldioz beterik eta ondorengoak ttentte eta harro

Malda behera labainkorrean dama hauek



Egurrezko zubia igarotzen dama hau(ek)



Ibilaldiaren bukaeran, Eskasera iristen



Naturaren irudi apartak



Gorostiak garai honetan ematen ditu bere igali gorrixkak

Artikutzako Olajaundi jauretxe ederra



Artikutzako zenbait etxe, jauretxea barne



Olajaundi jauretxea eta bere lorategi ederra

Naturaren edertasunaz gozatu genuen ibiltariok



Ibiltariok Artikutzako Ostatu Zaharrera iristen eta bertan sartzen



Zestoa-Iraeta-Ibañarrieta-Arroa Goikoa-Iraeta-Zestoa   (2017-11-03)

Zestoako Gurutze aitona-amonen aterpearen ondoan eta Donostian eguna argitzen



Donostian eguna zabaltzen irtenaldiaren aurretik



undu honetakoa ote tipo bitxi hau?



Iraetako zubian eta bertako negutegi bat



Baserriko mundua aurrez aurre ibilaldian



Paisaia bukolikoa eta ardia lasai asko



Ibañarrietarantz igotzen,  naturazalearen belar-metak alboan. Limoiondoa behekoan



Gorosti baten fruitu ederrak eta Artea etxadiaren landaredi aparta



Artea etxadiaren inguru ederki zainduak



Ibañarrietatiko paisaia eta txakurra ogitartekoaren zain



Ibañarrietarantz jaisten eta bertako atseden laburraren unea



Dama bat desfilatzen Ibañarrietan zehar eta bikote honentzat ez ote hizketako atsedenaldirik?



Asto hauen bakea izango bagenu gizakiok!!!

Zaldi taldea ikusmiran



Robert Redforden antzera, hemen dugu zaldiei xuxurlatzen dien dama



Dama xuxurlaria eta zaldia harreman ederrean



Gizakien arteko harremanak askoz zailagoak ote?



Zaldia ikusmira lasaian eta Arroa Goikoaren sarreran Iraetarantz jaisten



Eskas-Artikutza-Eskas   (2017-1027)

Trenbide zaharraren bidean zehar, Artikutzarantz jaisten



Leku berean eta Artikutzarantz jaisten



Leku berean eta geltokian Anttonen azalpenak entzuten



Anttonen azalpenak entzuten eta geltokitik irteten



Geltokitik irteten eta emakume hauek zuhaitz erraldoien artean



Ez al dirudite ipotxak ibiltariek zuhaitz erraldoi hauen artean?



Artikutzara iristen aldapa labainkorraren bukaeran



Artikutzako ostatuaren kanpoaldean hamaiketakoa eta, ondoren, Eskaserantz abiatzen  (Euria 
      ttanttaka)



Paisaiak sorgindua dirudi, zoragarria baita



Leku paregabeak ditugu hauek



Udazkena zubia gurutzatzen eta Udaberria, galaitasunez, itxaroten

Zein ederki hezituak diren gazte hauek!



Zestoa-Iraeta-Ibañarrieta-Arroa Goikoa-Iraeta-Zestoa   (2017-11-10)

Taldea ibilaldiaren une batean



Ibilaldiko beste une batean



Aitzindaria eta laguna bidegorrian zehar



Zestoa-Iraeta bitarteko bidegorrian dama hauek berriketan



Zestoa-Iraeta bidegorrian zehar



Meta hauek dira artista ezezagunaren ezaugarri nagusiak



Ibañarrietarantz doan bidetiko ikuspegia



Euripean babestu behar, ez dago besterik



Aurreko asteko asto berberak kuxkuxeatzen


