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Adiskide mendizaleok: 
 

  Gasteizeraino eramango gaituen bigarren zati honen hirugarren etapa. Gozatzeko moduko 
ibilbidea, gehienbat alfonbra berde baten gainean egingo baita, beti atsegina hankapean zapaltzeko. 
Eta zer esanik ez bidean zehar ditugun bista eta ikuspegiez, benetako gozamena! Horri eransten 
badiogu ez dagoela batere zailtasunik, aparteko bide-zatia dugu aurrean. 

Hasiera Bioitza kanpinaren mugakide den gurdibidean izango dugu. Guardaren etxe eta 
inguruko zenbait etxolaren ondotik igaroko gara. Aurreraxeago pagadi eder batera sartuko gara, eta 
urte-sasoi honetan bere itxurarik onena izango du, udazkeneko kolore-sinfonia miresgarriarekin! 

Oso gorabehera txikiekin aurrera jarraituko dugu Itandurieta iturrira iristeko. Hemen 
Nafarroa eta Araba banatzen dituen alanbre-hesiarekin topo egingo dugu. Baita Entzia eta Urbasa 
mendiekin ere. Puntu gorenean Legunbe (1.129m) dago bi buruko gailurrarekin, ikuspegi 
zoragarriak dituela Burunda eta Arabako Lautadaren gainean. Baina hori beste baterako utziko 
dugu. 

Hurrengo kontrola Andoingo mendatean izango dugu, non utziko baitugu herri txiki 
honetara jaisteko bidea. Eta hemendik meseta belartsura joango gara, Atau (1.158m) Mirutegi 
(1.166m) eta Ballo (1.197m) dauden lekura, hiru gaindegi zoragarri edonoren eskura. Pagadiaren 
magiaz inguraturik, Bikuñako mendateraino jaitsiko gara, eta han elkartuko gara bide-zidor 
balizatuarekin, Opakuako mendateraino bertaraino eramango gaituelarik, hantxe bukatzeko ibilaldi 
zoragarri hau.           

          

 Animo, mendizaleok, natura zain dugu eta!!! 

 
                   Ibilaldia: Urbasa-Opakuako mendatea

Beharrezko denbora 5,10 
Goranzko desnibel metatua 450 metro 
Beheranzko desnibel metatua 355 metro 
Zeharretara egin beharreko distantzia  18.875 m 

 
Ingur
unea 

1 
 
Orientazioa 1 Joan-etorria 1 

 
Esfortzu
a 

3 

 

Irteera-lekua Autobusen geltokia/Amara Plaza hotela 
Aurkezteko ordua 07:40 
Irteera-ordua: 07:45 
Bazkaria Alai jatetxea  
Prezioa 25 euro 
                                       

    Izena emateko azken eguna: 2013-11-21eko 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.  

 
 

 


