IBILIAZ EZAGUTU:

BIZKAIKO ETA GIPUZKOAKO KOBAZULOAK

Euskal Herriko goiak eta beheak, kanpoalde ederrak eta barnealde ezkutu eta
misteriotsuak ezagutzeko parada dugu oraingoan. Bizkaian eta Gipuzkoan dauden
kobazuloetako batzuen inguruetara hurbilduko gara, eta euren gaineko hainbat kontu
ezagutuko. Ibilbide guztiak izango dira 12-15 kilometro ingurukoak

Martxoaren 25ean, Ereño-Santimamiñe
Zailtasuna: Ertaina

Ereñotik irten eta Ereñozar igo ondoren, Omako basoa ikusi eta Bizkaiko Santimamiñen
amaituko dugu ibilaldia. Natura paraje paregabeez gain, historia aurreko aztarnez eta arteadierazpenez ere liluratzeko ibilaldi ederra.

Apirilaren 1ean, Lekeitio-Lekeitio
Zailtasuna: Ertaina

Lekeitioko talaiara igo eta baleei eta arrain sardei zelan erreparatzen zitzaien ikusi ondoren,
Zatika eta Kurtxiaga auzoetatik Lumentza mendira abiatuko gara. Lumentza eta Armintxe
kobazuloen sarreretaraino hurbilduko gara.

Maiatzaren 6an, Arantzazu - Pottokaleku
Zailtasuna: Ertaina

Oñati inguruetara abiatuko gara hirugarren irteeran. Arantzazuraino autobusez hurbilduko
gara eta, bertatik, Aloña mendi katera igo eta ibilbidea Pottokalekun amaituko dugu.
Interesa dutene ibiltariek Arrikrutzeko kobaren bisita gidatua egiteko aukera izango dute
ibilaldia amaitu ostean. Bisitaren prezioa aparte doa, 6 €, eta gutxienez 25 laguneko taldeak
egon behar du.

Maiatzaren 13an:Zestoa-Zestoa
Zailtasuna: Ertaina

Zestoan irten eta Sastarrain bailara ezagutuko dugu. Ekainberriko kobazulotik hurbil
ibiliko gara oraingoan.
Informazioa eta testuak: Asier Mendieta



Egokiagoa edo ederragoa izate aldera, baliteke antolatzaileek etaparen baten ibilbidea aldatzea.
La organización puede modificar el itinerario de las etapas, siempre al objeto de mejorarlas.

IBILIAZ EZAGUTU:

BIZKAIKO ETA GIPUZKOAKO KOBAZULOAK

Euskal Herriko goiak eta beheak, kanpoalde ederrak eta barnealde ezkutu eta
misteriotsuak ezagutzeko parada dugu oraingoan. Bizkaian eta Gipuzkoan dauden
kobazuloetako batzuen inguruetara hurbilduko gara, eta euren gaineko hainbat kontu
ezagutuko. Ibilbide guztiak izango dira 12-15 kilometro ingurukoak.
Autobus zerbitzua izango da, ibilbidearen hasiera puntuetara mugitu eta amaiera
puntuetatik etortzeko.
Irteera ordua, goizeko 8:00
Irteera tokia: Nafarroa parkina
*****
En esta ocasión tendremos ocasión de disfrutar una vez más de la belleza de nuestros parajes
y conocer más a fondo la prehistoria y los misterios que esconden algunas de las cuevas de
Bizkaia y Gipuzkoa. Todas las etapas serán de 12-15 kilómetros.
En estas cuatro excursiones, acompañados de guías euskaldunes, contaremos con servicio de
autobús para los desplazamientos a los lugares de comienzo o finalización de las etapas.
Hora de salida: 8:00
Aparcamiento Nafarroa
Izen-abizenak:.............................................................................................................NAN/D.N.I......................................
Jaiotze-data:…………………………………………………………………………………
Helbidea:…………………………………………………………………………………….. Posta Kodea:………………….......
Telefonoa:............................................................... e-posta:...................................................................................................
Zein etapa egin nahi duzu?
Martxoaren 25ean: Ereño-Santimamiñe

Apirilaren 1ean: Lekeitio-Lekeitio

Maiatzaren 6an: Arantzazu-Pottokaleku

Maiatzaren 13an: Zestoa-Zestoa

Izena-emateko: Zelaieta zentroko erregistroan.
Ibilaldi 1 edo 2: 10 €
3 edo 4 ibilaldi: 15 €
Maiatzaren 6ko irteeran aukera izango da Arrikrutze kobazuloan bisita gidatua egiteko.
Sarreraren prezioa: 6 € (bertan ordainduko da). 25 lagunek eman behar dute gutxienez izena
kobazuloa bisitatzera joateko.
El día 6 se podrá realizar la visita guiada de la cueva de Arrikrutze. Precio entrada: 6 € (a abonar
en la visita). Se necesita un mínimo de 25 personas interesadas para realizar dicha visita.
Arrikrutze kobazuloa
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