Bidasoari jira 2013
Aurtengo bidai-proposamena: Bidasoan barna murgiltzen
Aurtengo oporretako asmoa dugu hau, beste herrialdeetatik ibili beharrean (aurreko urtean Balkanetako
mendebaldetik bidaiatu genuen), aurten etxetik motxilaz irten eta gure Bidasoa ibaiaren inguruan barna
oinez jira edo buelta bat ematea dugu ideia, herriak ezagutu eta naturaz disfrutatzea aitzaki, diru-kostua
eta erabilitako erregaien kutsadura murrizteaz gain, Bidasoako lurraldeak hobe ezagutu eta aldi berean
muga politiko-administratiboak gainditzearen bizi-esperientziaz disfrutatuko dugu ;)
Ibilbidea diseinatzen
Ibilbidea osatzeko bi proposamen erabiliko ditugu, batetik Bidasoako Bide Berdea "Tren txikito" delakoa,
eta bestetik Bidasoako Kontrabandisten ibilbidea. Tren txikitoren ibilbidea samurra da, beraz oso egokia
ibiltzen hasi eta oinak-zangoak moldatzeko, eta bestetik bitarteko herriak bisitatzen joateko aukera ere
ematen digute. Kontrabandisten ibilbidea berriz mendi aldetik doanez, baso, baserri eta mendi aldeko
herrixkak ezagutu eta naturaz disfrutatzeko aukera.
• Bidasoako Bide Berdea "Tren txikito"
◦ http://viaverdebidasoa.com/
▪ Ibilbidearen mapa: http://www.consorciobertiz.org/ftp/t...rdeak-eusk.pdf
◦ http://www.consorciobertiz.org/menu-...ml?language=eu
• Kontrabandisten ibilbidea
◦ http://www.kontrabandistak.com
▪ Oinezko ibilbidearen mapa: http://www.kontrabandistak.com/secci...bilbideaoinez
Ibilbidearen etapak
Lehenengo egunetan, Tren txikitoren bide lauari ekingo diogu:
1. etapa: Irun - Bera - Lesaka

• Ibilbide aukerak
◦ Ibaikoa: Irundik Berara, Endarlatsatik pasata, ibai ondotik
▪ Irun - Behobia - Endarlatsa - Zalain - Bera - Lesaka
◦ Mendikoa: Irundik Berara, Erlaitz mendia eta Endara auzoa zeharkatuz
▪ Irun - San Martzial - Erlaitz - Endara - Zalain - Bera - Lesaka
• Egiteko edo bisitatzeko aukerak
◦ Bera: Barojatarren "Itzea" etxea zen jauregia
◦ Lesaka: aitzineko hainbat etxe, baserri eta dorretxe (Minyurinea XIV. mendeko eraikin
zaharrena)
◦ Herriko webguneak: Bera, Lesaka
• Aterpetxeak
◦ Lesaka: Matxinbeltzenea aterpetxea
2. etapa: Lesaka - Igantzi - Sunbilla - Doneztebe

• Ibilbide aukerak
◦ Ibaikoa: Igantzitik ibaira jeitsi, eta Tren txikitotik jarraitu
◦ Mendikoa: Igantzitik Sunbillara, Arantzatik pasata
• Egiteko edo bisitatzeko aukerak
◦ Igantzi: San Juan Xar bisitatu
◦ Herriko webgunetik: Lesaka, Sunbilla, Doneztebe
• Aterpetxeak
◦ Doneztebe: Gazte aterpetxea
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3. etapa: Doneztebe - Oronoz-Mugairi - Irurita - Lekaroz - Elizondo

• Ibilbide aukerak
◦ Ibaikoa: Tren txikitotik jarraitu
◦ Mendikoa: Doneztebetik Legasara, Donamaria - Gaztelu zeharkatuz
▪ Ibilbidea: http://goo.gl/maps/NoGwg
• Egiteko edo bisitatzeko aukerak
◦ Oronoz-Mugairi: Bertiz Jaurerriko natur parkea bisitatu
◦ Irurita: Zenbait dorretxe eta jauregi interesgarri ditu bisitatzeko
◦ Lekaroz: Ikastetxe ospetsua
◦ Herriko webguneak: Doneztebe, Baztan udaleko herriak
◦ Bertizko turismo partzuergotik:
◦ Nafarroa turismoko webgunetik: Doneztebe, Iruritako jauregia, Lekaroz, Elizondo
• Aterpetxeak:
◦ Elizondo: Kortarixar aterpetxea. Inguruko beste zenbait aukera lo egiteko.
4. etapa: Elizondo - Bozate - Erratzu

• Ibilbide aukerak
◦ Erratzura, Amaiurretik pasa ondoren joatea
• Egiteko edo bisitatzeko aukerak
◦ Bozate: Baztango Agoteen azken bizilekua
◦ Erratzu: Xorroxin ur-jauzia, Bidasoaren iturburu mitolojikoan bainutxoa
◦ Amaiur: herriko errota bisitatu eta bertako taloak dastatu
◦ Herriko webguneak: Baztan udaleko herriak
◦ Nafarroa turismoko webgunea: Elizondo, Amaiur, Xorroxin ur-jauzia (Erratzu)
• Ohar: agian hemen 2 egun egitea merezi du, Amaiur lasaiago bisitatu eta Xorroxinen atsedena
hartuz indarberritzeko ;)
• Aterpetxeak:
◦ Erratzun bertan kanpina eta landetxe dexente daude
Hemendik aurrera mendi ibilaldiarekin hasiko gera, Kontrabandisten ibilbideaan oinarrituz, baina
aldaketa proposamenekin ere
5. etapa: Erratzu - Gorramendi - Alkaxuri - Aritzakun

• Ibilbide aukerak
◦ Eguraldi eta indarren arabera kontrabandisten ibilbidea jarrai daiteke, Erratzu eta
Etxalarren arteko etapa eginaz
• Egiteko edo bisitatzeko aukerak
◦ Gorramendi: EEBBko base-militarraren hondarrak. Aurten, inguruan, erakusketa bat
ikusteko aukera
◦ Aritzakun: errekan bainutxoa eman
• Aterpetxeak
6. etapa: Aritzakun - Itsusi arroilak - Zugarramurdi

• Ibilbide aukerak
◦ Eguraldi eta indarren arabera, Baztango Aritzakunetik Etxalarreraino joan daiteke, baina
Zugarramurditik pasatu gabe
• Egiteko edo bisitatzeko aukerak
◦ Zugarramurdi: Lezeak bisitatu + "Akerbeltz" laburmetraia ikusteko aukera
• Aterpetxeak: Graxiana aterpea
7. etapa: Zugarramurdi - Etxalar

• Ibilbide aukerak
◦ Zugarramurditik Etxalarrera Atxuria menditik
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• Egiteko edo bisitatzeko aukerak
• Aterpetxeak
8. etapa: Etxalar - Larrun - Ibardin - Biriatu - Pausu-Behobia - Hendaia - Hondarribia

• Ibilbide aukerak
◦ Kontrabandisten ibilbideko azken etapa jarraitu
• Egiteko edo bisitatzeko aukerak
• Aterpetxeak
Informazio erabilgarri gehiago
• Bertizko turismo-partzuergoko webgunean
◦ Artisautza
◦ Interes guneak
◦ Herriak
◦ Oinezko ibilbideak
◦ Non jan?
◦ Non lo egin?
Zeharkatutako haran eta eskualdeak
• Bidasoa ibaia-ren herrialdeak
◦ Bidasoa beherea / Txingudi
◦ Bortziriak
◦ Malerreka
◦ Bertizarana
◦ Baztan
◦ Urdazubi eta Zugarramurdi / Xareta
◦ Lapurdi itsasegia
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Ibilbidea mapan
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