Ibilbide guztiak ikusi liburu honetan 
Turismo bulegoetan eskuragarri
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Errobitik itsas hegiraino
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
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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 !
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BIZIKI ERREXA

I

BESOINGO

Ahetzeko herriaren bista

bilbide honek Besoingo erreka inguratzen duten oihan eta laborantza eremu
naturalak ezagutaraziko dizkizu.

Herritik abiatuz, RD655-a hartu Arbonako norabideruntz. Araztegia pasatu eta zubiaren  6163434-4807226,
ondotik, eskuinera joan, osasun ibilbideruntz doan bide ttikitik. 400
metro urrunago, ezkerrera joan, igaiten
den
breazko
bidetik
0’15  0616684-4807086. Pattarraren gai- 1’30
nean, eskuinera joan  06175274807011, eta Orgenbidea bidexka
hartu. (Larrun urrunetik).
Ezkerretik, osasun ibilbideruntz segitzeko aukera bada. Zurezko zubia
0’46 pasatu, errepidea  0617149-4805952,

D

Zubia

segitu, ezkerrera segitu oihan etxolaren aitzinetik pasatuz, oihana zeharkatu. Hor, errekaren  0617347-4805491,
gainetik pasatzen den zubia hartu
eta, arto lur zatiaren ingurutik pasa.
Ezkerrean, hastapeneko bidea berriz
hartu  eta zuzen segitu RD655eruntz balizamendua segituz.
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BESOINGO

BIZIKI ERREXA

D

AHETZEko Plaza

Balizamendua

GPS : 6157204-4806879

1’30

D -tik -ra

7 km

Ikusi beharrekoa
• 17. mendeko San Martin
Eliza
• Ikuztegia, herri barnetik
hurbil

82 m

AHETZE
Donejakue Bidea egiten zuten erromesak, Ahetzen gelditzen ziren. Ahetze
mendi-bizkarrez inguraturiko ferdetasunean murgildua da. Usaiazkoa da ondoko lekuak bisitatzea : lapurtar etxeak, 17.mendeko San Martin eliza, bere
harrizko erretaula eta zilarrezko XVI. mendeko prozesio gurutze ederra.
1609an iragan ziren sorginkeria auzien denboran, ezkil txikiz hornitua den
gurutze horrek de Lancre kontseilariaren haserrea piztu zuen, horrekin deabruaren lana ikusten zuelako. Ahetze Mattin TRECU bertsulariaren aberria
da, bere omenez eraikia izan den eskulturak oroitarazten digun bezala.
Bertsulariak, (olerkariak eta kantariak) ahozkotasunaren lekuko dira, euskara
horren bitartez transmititu delarik. Izan ere, euskaraz idaztea aski berria da.
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San Martin Eliza

Renseignements complémentaires auprès de :
Office de Tourisme de Guéthary
Rue du Comte de Swiecinski - 64210 GUETHARY - Tél : 05 59 26 56 60
Fax : 05 59 54 92 67 - Mail : office@guethary-france.com - Web : www.guethary-france.com

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

LIBURU HORI PIRINIO ATLANTIKOETAKO TURISMO BULEGOEK BAIZIK EZ DUTE 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
zaila batzu 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.

Ibilaldien labelak

Balizamendua

PR® labelizaturiko ibilbideak :
Label horrekin, FF Randonnéek 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)

Balizamendua segitu bide onean egoteko
Bidexken balizamendua

Bide seinaletika

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

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

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

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

