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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 !

               
            

 

bilaldiak maiz bista panoramiko xoragarriak eskainiko ditu, itsasoa, mendiak,
inguruko mendiak eta Ainhoa aldera.

Galbarioaren gurutzeen bista.

Dolharea plazatik, (bananondoekin),
plaza jautsi eskuineruntz. Lehena
hartu eskuinera, « autre circuits »
(beste ibilbideak) seinalean, eta pixka
bat igaiten den herriko bidea hartu.
200 metro urrunago, GR 10 utzi, ez-
kerrera hartuz  	 0621635-4795556.

Bihurgune hertsi batetik abiatzen
den pattarraren ondotik, xuxen se-
gitu bidegurutzean. Metro batzu ur-
runago � 0621669-4795124, ezkerrera
joan RD20-eruntz. 
Zeharkatu, eta eskuineruntz hartu
� 0622232-4795058. Ondotik zeharka-
tuko duzun errekaraino jautsi. Bidea
segitu 250 metrotan, eta ezkerreko
bidexka hartu. Bidexka hau igaiten
da, eta harrobiaren  herriko bide na-
gusira arribatzen da �  0622598-

4794393. Bidexka igo, ezkerretik,
tontorreraino. Paisaiaz baliatu. Ton-
torra segitu pentzearen ingurutik pa-
satuz, ezkerretik. Bidexkak beste
mendixka baten tontorrera eramaten
zaitu �  0623441-4794332.

Berriz jautsi bidexkatik, eta bigarren
pentze baten ingurutik pasatu, ezker-

retik. Hesia pasatu, arditegi  berri ba-
tera arribatzeko � 0623863-4794678.

Bidearen ondarrean, errepidea ageri
da.  Mendixkaruntz abiatu, eta igan
ezazu larreetan gaindi. Pattarraren
erditsutan, ezkerrera joan, mendi
mazeletik iraganez � 0624095-

4795252. Metro batzu urrunago, pago
bakarti baten aitzinetik pasatu, eta
oratorioraino segitu, GR10era arri-
batzeko. 
Oratorioan, � 0623090-4795644, her-
riruntz jautsi aitzin, paisaia begiratu,
bista panoramiko eder bat eskaint-
zen baitu. 
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Guruzpidean
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Arantzazuko kaperako hilarri diskoidalak

Ikusi beharrekoa

• Bista panoramikoak

• Arantzazuko kapera

• Guruzpidea

D

Euskal Herriko hilerrietan, hilarri diskoidalak ikusiko dituzu.
Hilarri horiek hilobi monumentuak dira, eki-mendebaldera
jarriak direnak, euskal etxea edo eliza erromatarrak bezala.
Arbaso tekniken bidez grabatuak diren elementuak des-
berdinak dira hilarri bakoitzean, grabatzailearen inspira-
zioaren eta sentsibilitatearen araberakoak baitira.
Gurutze baten forman eraikitako marmolezko eta grani-
tozko sotoxkek euskal ohitura hori ordezkatu dute. Gaur
egun, paisai artean eraikitako hilerrietan, hilarri garaikideak
berpizten ari dira.

HILARRI BOROBILAK

Ainhoako karrika nagusia Balizamendua

GPS : 0621742-4795778
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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 de Saint-Pée-sur-Nivelle
Chemin Ibardea - 64310 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE - Tél : 05 59 54 11 69
fax : 05 59 85 86 38 - Mail : tourisme.stpee64@orange.fr - Web : www.saint-pee-sur-nivelle.com
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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.


