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IZPURA

6,3 km 307 m 2h45 Itzulia, joan-etorriko zati 
batekin

PR seinaleak (horiak)  
ibilbide osoan

Donibane Garaziko Turismo Bulegotik, hartu D933 errepidea Donapaleura buruz. Donibane Garazitik 
ateratzean har ezker D22 errepidean Jatsura buruz.  3.4 km-an, har ezker “Arradoi, piknika gunera” 
buruz. 5.9 km-an, har ezker (Arradoi seinalatzen duen bide seinale zaharra). 9.6 km-an, aparkalekura 
helduko zara, eta ibilaldia handik hasiko.

 1. ZATIA > Xendren bidegurutzea
UTM : 642579 - 4782371
Har ezkerreko bidexka, orientazio mahairaino. Goza ezazu 
ikuspegiaz eta segi bide gorrian gaindi, hareharri burdin- 
tsu gunekoa. Bide bazterrean haritzak badira, isatsak eta  
anbulo zuriak (ibilaldia udaberrian egiten baldin bada), 
eta laugune batera heltzen 700 m-ren buruan. 
Joan ezkerreko bigarren bidetik eta segi 400 m-tan beste 
laugune batera iritsi arte, han bidexkak gurutzatzen dira 
eta itzulia abiatzen da.

 2. ZATIA > Urkiak
UTM : 643233 - 4782740
Har zuzen oihaneko bidea. 800 m-ko ibilbide erraza egin 
eta xendra hertsiagoa eta zutagoa ageri da ezkerrean. Itzuli  
osoa egin nahi baldin bada ez xendra horretatik joan 
(xendra hori Geniko bidera doa zuzenki eta zaila da).  
Beraz, segi zuzen laster doi bat jausten hasten den  
bidean. Urkien erditik laburki iragan ondotik errepide ttipi 
batera helduko zara.

 3. ZATIA > Geniko bidearen abiapuntua
UTM : 644139 - 4783209
Errepide ttipi horretan joan ezker eta segi 1 km-tan.  
Urruntxeago, errepide bazterrean ezker, har ezazu  
denbora iturri ttipiari eta askari behatzeko. Errepidean 
800 m ibili ondoan, segi zuzen oraino 200 m-tan ezkerrean 
ukanen duzun Geniko bidearen abiapuntura heltzeko.

ArradoiERRAZA

UTM : 642579 - 4782371  Lat/Long : 43.18068/- 1.24564

ZedarriakDistantzia Desnibela Iraupena Tipologia

GPS datuak: 

A rradoiko mendia lehenbiziko 
kaskoa da Donibane Garazi ingu-
ruan; igoera laketa eta itzaltsua du. 
Hego isurkian, ibilbidetik ikuspegi 
ederra bada Donibane Garaziren 
gainera. Iparraldeko ibilbidetik 
(Génie) mailaka igan daiteke  
kaskoraino, haritzez eta ahabia 
ondoz inguraturik.

INTERESGUNEAK 
 v Orientazio mahaia
Arradoiko hego isurkitik ikuspegi 
zoragarria ukanen duzu Donibane 
Garaziren gainera. Hortik ageri da 
herriaren kokapen estrategikoa 
Garaziko lepoen oinetan. Beherobiko 
errekaren balea ere ageri da, eta 
urrunean Errozate (1345m) tontorra.
UTM : 642615 - 4782365

 v Geniko bidea
Bidexka lineal eta progresibo hori 
ingeniaritza militarraren lana da. 
XVIII. mendean eraiki zela iduri 
luke, Donibane Garaziko zitadelaren 
defentsa hobetzeko. Bidexkaren 
zati batzuetan pareta apalak badira, 
ongi kontserbatuak.
UTM : 643755 - 4783079

 v Arradoi
Beste mendi batzuetan ez bezala, 
Arradoin landare franko bada. 
Arrazoietarik bat: 660 m gora da. 
Hareharrizko lauzak zutik jarriak 
dira tontorraren inguruan, eta 
haritzek argia iragatera uzten dute 
lurra estaltzen duten ahabia- 
ondoen gainera.
UTM : 643447 - 4783116

ARRETAZ IBILTZEKO LEKUAK 
- Nahiz eta pasaia gutikoa izan,  
kilometro batez hedatzen den 
bidexkan erne egon behar da
UTM : 644139 - 4783209

- Kaskotik jaitsiera lerrakorra da, 
aro idorraz ere, bidexkan dauden 
harrixkengatik
UTM : 643450 - 4783086

EKIPAMENDUAK ETA ZERBITZUAK 
Abiapuntuko aparkalekua:
Piknika gunea mahaiekin, edateko 
urarekin, komunekin eta  
zikinontziekin
UTM : 642579 - 4782371

1. ZATIA

 4. ZATIA > Arradoi
UTM : 643384 - 4783473
Segi Geniko bidea, mailaka igaten da kaskoraino. Laster 
oihanean barna iragaten da (hastapenean urkiak, eta gero 
gaztainak eta haritzak). Lekuka pareta apalak badira bide 
bazterrean. Kaskora heldu aitzin, xendra lineala bat-batean 
bihurtzen da ahabia-ondoen artetik iragaten den mendiko 
bidexka. Zenbait metroz igan ondoan, Arradoi kaskoan 
izanen zara.

 5. ZATIA > Piknika gunea
UTM : 643447 - 4783116
Has zaitez menditik jausten haritzen erditik sigi-saga doan 
bidexkatik. Zuhaitzen haraindian Donibane Garazi ageri da. 
Azken haritzen ondotik, jaustea bururatzen da. Itzulia buru-
ratzeko zoaz berriz xendrak gurutzatzen diren laugunera. 
Hartu joatean hartu zenuen eskuineko bidea aparkalekura 
eta piknika gunera heltzeko.
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ZAILTASUN MAILEN 
ADIERAZLEAK
Oinezkoen mendi ibilbideak 
zailtasunaren arabera sailka-
tuak dira zirkuitu bakoitzaren 
fitxa praktikoan.
Gisa horretan, Oinezko Ibilaldien 
Frantziako Federazioaren  
gomendioak jarraitzen ditugu.

Oso erraza: 2 oren baino  
gutiagoko ibilaldia.
Familian egiteko arras egokia, 
bide ongi markatuetan.

Erraza: 3 oren baino gutiagoko 
ibilaldia.
Familian egin daiteke. Bidexka 
batzuetan pasagune zailxea-
goetan pasatuz.

Ertaina: 4 oren baino gutiago-
ko ibilaldia. Ibiltzeko ohitura 
duten ibiltarientzat. Batzutan 
kirol mailako lekuetan edo 
desnibela duten maldetan.

Zaila: 4 oren baino gehiagoko 
ibilaldia. Ohitura duten ibiltari 

kirolarientzat. Ibilbidea luzea 
edota zaila da (desnibelatua, 
pasagune korapilatsuak).

MENDI BIZIKLETAZKO 
IBILALDIAK:  
Oso erraza: bide zabala eta 
gurpiletarako egokia; 300 m 
baino gutiagoko desnibela.

Erraza: gurpiletarako nahiko 
egokia den bidexka; 300m 
baino gutiagoko desnibela.

Ertaina: bidexka teknikoa, 800 m 
baino gutiagoko desnibela.

Zaila: bidexka oso zaila, 300 
eta 800 m arteko desnibela.

DESNIBELA 
Fitxetan agertzen den desnibela, 
igoera guzien gehiketa da. 

IBILALDIAREN IRAUPENA 
Zirkuitu bakoitzarentzat 
emana den iraupena gutxi 
gorabeherakoa da.
Kontuan hartzen ditu ibilbi-
dearen luzetasuna, desnibela 

eta izan litezkeen zailtasunak. 
Ibilaldi denbora geldialdirik 
gabe kalkulatua da.

PR® LABELIZATUAK 
DIREN IBILBIDEAK 
Label horren bitartez, Oinezko 
Ibilaldien Frantziako Federa-
zioak onesten du oinezko 
ibilbide andana bat, kalitate 
irizpideen arabera. Hautua 
egiten da, plazer irizpideen, 
irizpide teknikoen, turismo eta 
ingurumen irizpideen arabera 
(informazio gehiagorako: 
www.ffrandonnee.fr)

GPS DATUAK 
Abiapuntuaren datua, 
latitude/longitudetan ematen 
da, zure ibilgailuaren 
GPSan sar dezazun.
Gainerako datuak (ibilbi-
dearen geldiguneak) UTM 
datuetan emanak dira. Hona 
erreferentziazko formatua: 
WGS 84 - UTM 30T

ZEDARRIZTATZE ITUNA

Hemen aurkezten dizkizugun bidexkak oinezkoen ibilbideak dira (PR®) eta horiz markatuak 
dira. Halarik ere, bide zati batzuk ibilbide luzeekin (GR) batera litezke; eta kasu horietan, 
marka zuri-gorriei jarraitu beharko zaizkie. ibilbide fitxetan zehaztuko zaizu hori.

ZENBAKI BALIAGARRIAK 
- Méteo France: 
08 99 71 02 64 edo 32 50  
edo www.meteofrance.fr 

- Sokorriak: Larrialdietarako 
zenbakiak: 112 - SAMU 15 -  
SUHILTZAILEAK 18

   ZURE IRITZIA 
                    GURE BIDEXKEI        
                    BURUZ
Proposatzen dizkizugun ibilbideak 
arreta handiz landu ditugu. 
Zure irudipenak eta oharrak 
gure bidexken egoerari buruz 
interesatzen gaituzte, eta bidexkak 
egoera onean atxikitzeko aukera 
ematen digute. Gonbidatzen zaitugu 
edozein arazo edo ohar baliagarriak 
jakinaraztera:   
sentinelles.sportdenature.gouv.fr 

HELBIDE BALIAGARRIAK
Euskal Elkargoko Turismo Bulegoa:
Turismoko Harrera bulegoak
- BAIGORRI
Herriko Etxeko plaza
+33(0)5 59 37 47 28

- DONAPALEU
Charles de Gaulle plaza
+33(0)5 59 65 71 78

- DONIBANE GARAZI
Charles de Gaulle plaza
+33(0)5 59 37 03 57 

PROFESIONALAK
Brebetadun profesional eta ani-
matzaile anitzek laguntzen zaituzte 
ezagutuak diren bidexketatik kanpo. 
Haien zerbitzuetaz gozatzeko, 
harremanetan jar zaitez Euskal 
Elkargoko Turismo Bulegoaren 
turismoko harrera bulegoekin.

Jokamolde egokiak 
mendi ibilaldietan

Abiatu aitzin, presta zaitez
- Ez zaitezela abia beharrezkoa den materialik gabe  
 (mapa, ura, jantzi egokiak, etab.).
- Ez zaitezela bakarrik abia edo, hala eginez gero, hurbileko  
 bati edo herriko etxeari jakitera emaiozu (zenbait lekutan  
 telefono sarerik ez da eta ezin atzemana bilaka zaitezke).
- Erreketako ura ez ezazula edan eta ez zaitezela honetan  
 baina.
- Eguraldiari buruz informa zaitez, erabat alda daiteke.
 Jakinean izan zaitez garai hauetaz: lur-erretze, ihizi,  
 oihan-lanetako eta abar.

Natura zain ezazu  
- Zakua har ezazu zure hondakinak eramateko.
- Abereak urrunetik eta isilik beha itzazu.
- Basalorerik, baiarik edota onddorik ez ezazula bil baimenik  
 gabe.
- Lekuan emana den seinaletika errespeta ezazu eta zaude  
 bidexka zedarrituetan.

Laborantza eta artzaintza aktibitateak errespeta itzazu  
- Autoan ibil zaitez emeki abere taldeetatik hurbiltzean. 
- Autoa aparka ezazu horretarako antolatuak diren lekuetan, 
 zirkulazioa ez trabatzeko
- Ez zaitezela ibiltzera joan zure zakurrarekin, bestela, loturik 
 atxik ezazu.
- Xeilak hets itzazu, handik pasa ondoan. 
- Ibilbideen gaindi dauden jabego pribatuak errespeta itzazu. 
- Libre diren animalengandik urrun egon zaitez eta ez itzazula  
 bazka.
- Ez ezazula surik eta barbakoarik pitz.
- Kanpa ezazu baimenduak diren guneetan bakarrik.

Zure hondakinen kudeaketa     
Zure ibilaldietan, hondakinak zure bizkar-zakuan atxiki 
itzazu. Etxerat heltzerakoan, hondakinak bereiz itzazu eta 
bigarren bizi bat ukan dezakete!

Ipar Euskal Herriko bidexketan ibili nahi bada, 
natura errespetatzen duen jokamoldea izan behar da, 
baina baita lurralde hori biziarazten duten emazte eta 
gizonak errespetatzen dituen jokamoldea ere. 
Horretarako, garrantzitsua da arau batzuk errespetatzea.

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION

HIRIGUNE
ELKARGOA


