Maila

1

BIZIKI ERREXA

64
R A N D O

Ibilbide guztiak ikusi liburu honetan 
Turismo bulegoetan eskuragarri

Errobitik itsas hegiraino
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

64

G U I D E S

Errobitik euskal itsasbazterrera

De la Nive au littoral basque

balades et randonnées

GUIDES RANDO 64
à pied, en vtt ou à cheval, découvrez le Béarn et le Pays basque !

XIPATEIA
SENPERE

A

belazkuntzaren aktibitateen bidez moldatua den goi-ordokitik, Pirinioetako mendilerroaren
hastapenek panorama miresgarria uzten dizue oihan buruan.

RD307 errepidearen ondoan den
 0613734-4805421. Ezkerreko bidean
aparkalelutik, egurrezko hesia gainsegitu, hau ttikitzen delarik bidexka
ditu eta segitu xuxen bidexka nagubaten itxura hartzeko. Oihanarte
sian, iratzez osatutako larrean
baten intimitatean eramanen zaituzte
baztertuak diren bi haritz handien
Xipateia errekaren freskotasunerantz.
norantzan. Oihanera sartzen den bi- 1:00 Segitu bidegurutzeraino  06135114804729 eta eskuinera hartu jadanik
dexkan segitu  0613307-4804266 Basarun erreka gainditu zubixkatik, segitu
iragan duzuen bidexka, honek aparbidegurutzeraino  0613511-4804729 1:15 kalekura eramanen zaituztelarik.
eta eskuinera jo. Bidea erregularki
gorantz doa goi-ordoki baterantz.
Hor, laborantza lurrek eta larreek Pirineoen ikuspegi zabala eskaitzen
dute. Bidexka gorantz segitzen du
erretxidun-landa baterantz eta ibilaldiaren puntu gorenera helduko za0:35 rete bidegurutze batean  06143074805066. Ezkerrera hartu oihanaren
ondotik joateko. Bidearen bihurgunean, bi haritz kandudun ederederren adar eta hosto nagusien artean, perspektiba oraindik hurbil den
itsasbazterra miresten ahalko duzu.
Goi-ordoki honetan, bidea hainbat
alditan banatzen da. Ezkerreko bidexkan egon, honek laster arizti bat
zeharkatuko du larre batera emateko,
bide-adarkatze batera heldu aitzin
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Senpereko bide zaharra
RD307
Marmantzoa lekua (edo
etxaldea)

GPS : 0613255-4803982

1:15

Balizamendua
D -tik -era

600m

Ez huts egin
• Ikuspegi ederrak

4,65 km
+101 m
- 101 m

Ez ibili aro euritsutan: lohia

ARTZAINGOA, LABORANTZA ETA OIHANGINTZA
Larre eremu zabalak pottoken hazkuntza estentsiboarentzat oso egokiak dira.
Lur aberatsenak eta ordokienak artogintzarentzat
eta belarrarako pentzeentzat atxikiak dira. Uda denboran, artaldeak eta behitaldeak pentzean bazkatzen
dira. Esne ekoizpena nagusia da Euskal Herrian
gasna fabrikazioarentzat.

Senpereko herriak publikoari idekia den oihan eremu
zabala du. Malda ez hain emankorretan, naturalki
finkatzen diren haritz kandudunak nagusitzen dira.
Oihaneztapen artifizialen ondoan kokatzen dira,
erretxinadunen edo Amerikako haritzen ondoan 1960 eta 1990. hamarkaden artean sartutako
zuhaitz motak. Gaur egungo oihaneztapenak tokiko
espeziekin eginak dira.

Xehetasun gehiago:
Senpereko Turismo Bulegoa
Le fronton – 64310 SAINT-PEE SUR NIVELLE – Tel : 05 59 54 11 69
tourisme.stpee64@orange.fr – www.saint-pee-sur-nivelle.com

www.rando64.fr
Oinez, mendiko bizikletaz edo zaldiz, Biarnoa eta Ipar Euskal Herria ezagutu !

PIRINIO ATLANTIKOETAKO TURISMO BULEGO BATEK BAIZIK EZ DU SALTZEN AHAL

Z U R E I B I L A L D I A O N G I H A U TAT U
Mailak
Fitxetan ageri den desnibela, igoera
guztien emaitza da. Ibilaldien iraupena
pausa momentuak konduan hartu gabe
kalkulatua da.
Oinezko ibilaldiak mailaren arabera sailkatuak dira eta ibilbide bakotxaren fitxa praktikoan kolore batez
azalduak. Izan ere, FF Randonnée-ren
arauak segitzen ditugu.
Biziki errexa 2 oreneko ibilaldia baino
laburragoa.
Familiarekin egiteko biziki egokia, bidexka
zabaletan zehar.
Errexa 3 oreneko ibilaldia baino
laburragoa.
Familiarekin egin daitekeena. Bidexketan,

tarte zailago batzuekin.
Ertaina 4 oreneko ibilaldia baino
laburragoa.
Mendizale adituei zuzendua. Leku aski zail
batzuk eta desnibela handia izaten ahal
dira.
Zaila
4 oreneko ibilaldia baino
luzeagoa.
Mendizale aditu eta kirolaria denari zuzendua. Ibilaldia luzea edo zaila izaten da.
(desnibela, parte zailak), edo biak betan.
Ibilaldiaren iraupena: zure informaziorako emana da. Ibilaldiaren luzetasuna konduan hartzen du, baita
desnibelak eta izan daitezkeen zailtasunak ere.

Balizamendua
Balizamendua segitu bide onean egoteko
Bidexken balizamendua

Herri ibilbideak eta PR®

Bide seinaletika

Ibilaldien labelak
PR® labelizaturiko ibilbideak:
Label horrekin, FF Randonnée-k
oinezko ibilaldiak kalitatezko
ezaugarrien arabera onesten
ditu aitorpena. Hautua ezaugarri tekniko eta turistikoen
arabera, baita ingurumenari loturiko ezaugarrien arabera ere
egiten da. (xehetasun gehiago
ukaiteko, www.ffrandonnee.fr)

GR®

Norabide ona

Ibilbideen GPS
datuak.

Ezkerrera itzuli
Eskuinera itzuli
Norabide txarra
GR®, GRP® eta PR® Oinezko Ibilaldietarako Frantses Federazioak pausatu dituen sormarkak dira

Zure iritzia gure bidexkei buruz - Ecoveille®
Kasu handia egiten dugu proposatzen dizkizugun ibilaldiak hautatzerakoan eta prestatzerakoan.
Gure bideen egoerari buruz dituzun iritziek eta oharrek interesatzen gaituzte. Horiei esker, bideak
egoera onean atxikitzen ahal ditugu. Zure oharrak jakinarazteko Hego Lapurdiko Hirigunea
deitzera gomitatzen zaitugu: 05 59 48 30 85.
Edo « Ecoveille » ohar fitxa bat galdegin ondoko webgunean: www.rando64.fr

Ibilbide bakoitzarentzat, etapa
punduen GPS datuak emanak
dira.
Erreferentzia formatua hau
da:
WGS 84 - UTM 30T

Aholku baliagarriak
Eguraldia 08 92 68 02 64 edo 32 50 edo
www.meteofrance.com
Europako larrialdi zenbakia 112
Biarno eta Euskal Herriko bideetan
gaindi ibiltzean lurralde hori biziarazten
duten izadi, gizon eta emazteekiko portaera errespetagarria izan dadin ezinbestekoa da.
Arau batzu errespetatzea inportantea
da.
Izadia begiratu
• Zure hondakinen biltzeko zaku bat
hartu.
• Abereak eta landareak errespetatu
• Balizatuak diren bideetan egon

Zure burua zaindu
• Mendira ez abiatu behar den materialik
gabe
• Bakarrik ez joaten saiatu.
• Erreketako urik ez edan.
• Aroari kasu egin.
Aktibitateak eta gizakiak errespetatu
• Hesiak berriz hestea pentsatu.
• Suak debekatuak dira.
• Ibilbideak inguratzen dituzten etxe
pribatuak errespetatu.

Kasu !
Euskal eta biarnes mendiak
artzain-eremuak dira. Xakurrik
gabe joaten saiatu. Edozein kasutan, loturik atxik. Milesker !

www.rando64.fr
Oinez, mendiko bizikletaz edo zaldiz, Biarnoa eta Ipar Euskal Herria ezagutu !

