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KUTXA Enplegatuen Elkartea Xendazaletasun atala 
101. zka. 5 euskal hiriburuen Zeharkaldi Handia.  12. etapa/Lizarraga mend.-Urbasa/2013-10/19 

 
Adiskide mendizaleok: 
 

  Bigarren zati honen bigarren etapak Gasteizeraino eramango gaitu. Ibilaldi ikusgarria da, berebiziko 
ikuspegiak dituena, gehienbat gailurrez gailur ibiliko baikara Urbasa eta Andoin mendateak elkartuz.  
Lizarragako tuneletik pista edo mendi-bide bat irteten da, laster “Urbasako Galtzada” handiarekin elkartuko 
dena, eta hortik ibiliko gara aldi batez. 

Lizarragako mendi-lepora iritsiko gara eta aurreraxeago Etxarriko mendatera, eta bertatik hasiko gara 
patxadaz igotzen Baizako gailur soildura (1.183 m): han postontzia eta mugarri geodesikoa daude, eta ikuspegi 
zoragarriak. 

Handik “Iruaitzeta” bitxietara abiatuko gara: hiru harkaitz handi dira, horietako bat leiho eder 
batekin, eta gure eskuinera utziko ditugu. Gero jaitsiera erosoa belarretan Sta. Marina mendaterantz eta laster 
Sta. Marina baselizaraino iritsiko gara. 

Handik gutxira, Sta. Marinako gailurreko postontzian aurkituko gara, eta ondoren berriro beherantz 
poliki-poliki Urdiaingo mendaterantz. Jada azken zatitik oso hurbil egongo gara, eta ondo seinaleztaturiko 
bidexka bati jarraituz Labargaingo gurutze handiraino iritsiko gara (1.153 m), Altsasu gain-gainean dagoelarik. 

Aurreraxeago herri horretara jaisteko bidea eskuinera utzi, pagadian sartu eta B/A markei jarraituz 
jaitsiko gara, Morterutxo inguruetaraino hain zuzen. Ezkerrera jarraituko dugu eta handik gutxira zeharkaldi 
eder hau Urbasako kanpinean amaituko dugu.        

            

 Animo, mendizaleok, natura zain dugu eta!!! 

 
                  Ibilbidea:Lizarraga mendatea-Urbasa

Beharrezko denbora 4,45 
Goranzko desnibel metatua 436 metro 
Beheranzko desnibel metatua 584 metro 
Zeharretara egin beharreko distantzia  17.290 m 

 
Ingur
unea 

1 
 
Orientazioa 1 Joan-etorria 1 

 
Esfortzu
a 

3 

 

Irteera-lekua Autobusen geltokia/Amara Plaza hotela 
Aurkezteko ordua 07:20 
Irteera-ordua: 07:30 
Bazkaria Lizarragako Benta 
Prezioa 33 euro 
                                       

    Izena emateko azken eguna: 2013-10-17ko 12:00etan 
 
Oharra: Eguraldiaren iragarpena txarra izango balitz larunbaterako, igandean egingo litzateke 
ibilaldia. 
 

Izen-emateak posta-helbide hauetan egin behar dira: 
alahuerta@kutxabank.es/jlurretabizkaia@kutxabank.es edo telefono hauetan:  943-00.14.69 
(Alberto Lahuerta-Baterakuntza eta Kostuak-969)/943-00.12.36 (Lorenzo Urretabizkaia-Gipuzkoa 
Sarea-5700). Izena ematen duzuen guztioi, txangoari buruzko agiri edo dokumentazioa emango 
zaizue. Bazkariaren ondoren, ohiko opari-zozketa egingo da parte-hartzaile guztien artean.  
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