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3 ERTA IN LARRUNGO  BIDEA

Ibilbide guztiak ikusi liburu honetan 

Turismo bulegoetan eskuragarri

Errobitik euskal itsasbazterrera b a l a d e s  e t  r a n d o n n é e s

De la Nive au littoral basque
Errobitik itsas hegiraino
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GUIDES RANDO 64
à pied, en vtt ou à cheval, découvrez le Béarn et le Pays basque !

               
            

 

bilaldi honek larrungo tontorrera eramanen zaitu, eta han jateko parada izanen duzu
berriz jautsi aitzin. bixta xoragarria da.

Ozeanoaren bista Larrundik

Herriko etxea eta gero, Sarako norabi-
deruntz doan lehen bidea eskuin
hartu, eta harrobietako aparkalekura
joan. Aparkalekuaren goiko aldean,
harrizko bidea hartu eskuin 
�  0611218-4797702, eta tontorrera igot-
zen den lehen bidexka hartu, ezker-
rean. 
Igoeraren  hastapena haritz eta urki zu-
haiztiz inguratua da.
“Aranondoan”, Y � 0610859-4796924,

formako gurutzegunean, bidexka
hartu eskuinean, mendebalderuntz,
Miramar zabalgune norabideruntz :
euskal kostaldearen bixta ederra.
Arraberrituak izan diren arditegiak
pasatu ondotik, konifero-oihanetik
pasatu, oratoriora eta norabide ma-
hainera joateko. Mahain hori Eugé-
nie de Montijo enperatrizak erabili
zuen Larrunera igo zelarik. Oratorioa
pasatu ondotik, joan zabalgune bate-
tik, Larrungo tontorrera � 0611626-

4798683. eramanen zaituen bidexkara.
Tontorrean zarelarik, paisaiaz baliatu,
eta alderantzizko bidea egin berriz
jausteko. 

Miramar zabalgunea saihestu. Jautsi
zuzenean pista handitik harrobietako
aparkalekuraino, balizamendu horia
segituz.
Agian, haitz-ainarak eta beren aire-
akrobaziak ikusteko parada ukanen
duzu.
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Larrungo bidean.



9,5 km

782 m

4’30

Ikusi beharrekoa

• Larrun (bista panoramikoa)

• Etxola biziki ederrak

• Oratorioa

D

Euskal Herriko hareharrizko tontorra, Larrun  mendiak,
905 m-ko altuera duenak, bista eder bat eskaintzen du,
mendiruntz eta ozeanoruntz. Eguraldia argitsua delarik,
Landesetako pinudiak ikus daitezke. 
Larrun larre gunea da, izan ere, han ikus daitezke har-
lauzazko teilatuak dituzten  etxola (arditegia) ainitz,
baita artalde eta pottoka frango ere. 
Tontorrera joan daiteke kremailerazko tren ttiki bat har-
tuz,  San Iñazio lepotik abiatuz. 

LARRUN

Balizamendua

-tik �-raD

Azkain, 
Harrobietako aparkalekua

GPS : 0611582-4798806

• Saihestekoa eguraldi 
txarrarekin

• Desnibela inportantea

Larrungo Tontorra
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GUIDES RANDO 64
Oinez, mendiko bibizikletaz edo zaldiz,  Biarnoa eta Euskal Herria ezagutu ! 

LIBURU HORI PIRINIO ATLANTIKOETAKO TURISMO BULEGOEK BAIZIK EZ DUTE SALTZEN AHAL

Renseignements complémentaires auprès de :
Office de Tourisme d'Ascain
Rue San Ignacio - 64310 ASCAIN - Tél : 05 59 54 00 84
Mail : ascain.tourisme@wanadoo.fr - Web : www.ascain-tourisme.fr



GUIDES RANDO 64
Oinez, mendiko bibizikletaz edo zaldiz,  Biarnoa eta Euskal Herria ezagutu ! 

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

Ibilbideen GPS 
datuak. 
Ibilbide bakoitzarentzat, etapa
punduen GPS datuak emanak
dira. 

Erreferentzia formatua hau 
da :
WGS 84 - UTM 30T

Kasu !
Euskal eta biarnes mendiak art-
zain-eremuak dira. Xakurrik
gabe joaten saiatu. Edozein ka-
sutan, loturik atxik. Milesker !

Z U R E  I B I L A L D I A  O N G I  H A U T A T U

Bide seinaletika 

Mailak
Fitxetan ageri den desnibela, igoera
guztien emaitza da.  Ibilaldien iraupena
pausa momentuak konduan hartu gabe
kalkulatua da.

Oinezko ibilaldiak mailaren ara-
bera sailkatuak dira eta ibilbide ba-
kotxaren 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
zaila batzu eta desnibela handia izaten
ahal dira.  

Zaila 4 oreneko ibilaldia baino
luzeagoa.
Mendizale aditu eta kirolaria denari zu-
zendua. Ibilaldia luzea edo zaila izaten da.
(desnibela, parte zailak ), edo biak betan.

Ibilaldiaren iraupena : zure informa-
ziorako emana da. Ibilaldiaren luzeta-
suna konduan hartzen du, baita
desnibelak eta izan daitezkeen zailtasu-
nak ere. 

Balizamendua
Balizamendua segitu bide onean egoteko 

Bidexken balizamendua Herri ibilbideak eta PR®        GR®      

Norabide ona

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 oharren jakinarazteko CRDP 64 deitzera gomitatzen
zaitugu : 05.59.14.18.80.
Edo « Ecoveille » ohar fitxa bat galdegin ondoko webgunean : www.rando64.fr

Aholku baliagarriak 
Aroa 08 92 68 02 64
Europako larrialdi zenbakia 112
Biarno eta Euskal herriko bideetan
gaindi ibiltzean lurralde hori biziarazten
duten izadi, gizon eta emazteekiko por-
taera errespetagarria izan dadin ezin-
bestekoa 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 errespe-
tatu
• Hesiak berriz hestea pentsatu. 
• Suak debekatuak dira.
• Ibilbideak inguratzen dituzten etxe
pribatuak errespetatu.


