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Huts egin behar ez dena
• Arantzako kapera

• Hiru gurutzetako lepoa

• Bizkailuzeko mendi gainetako pano-
rama

• Halzagerri mendi gainetatik Lapitxuri

Seinaletika
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Aïnhoa
Herriko etxearen gibeleko 
aparkalekua
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Mendiko bizikleta ibilaldia - Atxulegi AINHOA,
EZPELETA
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Abiatzeko bidea : 
Ainhoako herri barneko pilota plazatik, eskuinean 
den karrika nagusia 70 metroz hartu eta gero, her-
riko etxearen izkinean, aparkaleku nagusira joaiten 
den ezkerreko karrika hartu ibilbidearen abiapun-
tura heltzeko. 

D  621871 - 4795988, aparkalekutik, GR®10 eta 
Kontrabandisten Bideko balizak segitu. Arantzako 
kaperara igaiteko patarra zut-zuta da 1 623090 - 
4795636. Mendi gainekaldetik segitu orduan Ipar-
ekialderuntz. Gero, GR®10eko balizak segitu 
Zuharreta 2 626686 - 4794139 leporaino igaiten 
den bidetik pasatuz. Handik, bidea utzi eta eskui-
nera/hegoruntz hartu xendra zutaren bazterretik, 
igaite gogor baten ondotik Bizkailuzeko mendi gai-
netara heltzeko 3 626383 - 4792963.
Gainekalde hori kurritu hegoruntz. Gorospileko 
kaskoa pasatu ondoren, Gorospileko leporaino  
4 626058 - 4791799 eramaiten duen jaitsiera luzea 
hartu bidera heltzeko.
Iparreruntz joan zuzenki, mendebaldean den 
mendi mazeleko xendra horizontal batetik. Lepo 
ttipi batera iristen gira. Ezkerreko mazeletik har-

tuz gero (mendebaldera), Haizagerriko gainetara 
5 625967 - 4792310 iristen gira. Gainekalde hori 
segitu mendebalderuntz. Jaitsiera tekniko bezain 
luzea izaten da. Gainekalde horretan egon ahal 
bezainbat, xendra hertsitik. Jaitsiera gogor horren 
ondoren, gainekaldea zatitzen duen bide batera  
6 623668 - 4792965 iristen gira. Oihanera jaisten 
den eskuineko bide ttipia hartu. Jaitsiera gogor 
horrek bide mundrunatu batera eramaiten du. 
Azken bide hau segitu 10 metroz eta ezkerreko 
bidexka berriz hartu; jaitsiera gogor eta teknikoa. 
Ibaia ibitik iragan (eskuineko zubixka ez hartu ar-
riskutsua baita). Ezkerraldetik hartuko dugun bide 
batera 7 623139 – 4793396 iristen gira. Lehen 
bidegurutzean eskuinera hartu. Bidea igaiten da 
orduan, harrobi baten ondotik pasatzen da eta 
Ainhoara joaiteko bide nagusira eramaiten du. 
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irol ibilaldi horren abiatzea 
zut-zuta eta selektiboa da 
kaperara ailegatu arte. Lehen 
zailtasun hori fite ahanzten 
da, bereziki Ainhoako ibar-
rera buruzko panoramari 
esker. Mendi gainetako ibi-
laldia ere miresgarria da. 
Jaitsierak teknikoak izaten 
dira maiz.
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ZUEN IBILALDIA ONGI HAUTATU
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Maila eta seinaletikak
Desmaila: ibilaldi bakoitza-
rentzat, igaite guziak kalkula-
tuak dira.

Iraupena: ibilaldi bakoitza-
ren iraupena adierazgarri gisa 

erabiltzen da. Ibilaldiaren luzetasuna, 
desmaila eta menturazko zailtasunen 
arabera neurtzen da.

VTT / VTC  mendiko bizikleta ibilaldiak
Ibilaldi desberdinak zenbakien bidez markatuak dira. Zailtasunaren araberako kolorezko zenbakien bidez 
sailkatuak dira.

Balizak segitu bide onean egoteko
 Xendren balizak  Herri eta PR®-en xendrak  GRP® GR® VTT Zaldiketa

 Norabide ona      

 Ezkerrera hartu     

 Eskuinera hartu     

 Norabide txarra

GR®, GRP® eta PR®  Ibilaldien Frantses Federazioak erregistratu markak dira.
Ibilaldi batzu kalitate eskakizunen arabera hautatu ditu Ibilaldien Frantses Federazioak, PR® labelaren pean.

GOMENDIO BALIAGARRIAK 

 ▼ Meteo 08 92 68 02 64 edo 32 50 edo www.meteofrance.com 

  ▼ Zuen segurtasunarentzat, balizak dituzten bideak hartu eta ibilaldien zentzuak errespetatu.
  ▼ Zuen gaitasunak ez soberetsi, eta kasu guzietan zuen abiaduraren jabe izan. 
  ▼ Zuen segurtasunarentzat, kaskoa ez ahantz. 
  ▼ Hornidurak, edariak eta jantzi egokiak hartu.
  ▼ Izan kortes eta zuhur beste ibiltariak pasatu edo gurutzatzean. 
  ▼ Mendiko bizikletariak badaki ibiltariak lehentasuna duela eta errepide kodea 

errespetatu behar duela.
  ▼ Jabego pribatuak eta laborantza guneak errespetatu, hesiak berriz hetsi.
  ▼ Laborantzako eta oihaneko mekanikei kasu eman, haien zirkulazioa ez trabatu.
  ▼ Abere basak ez trabatu.
  ▼ Zuen hondarkinak atxiki, diskretua izan eta izadia errespetatu.
  ▼ Bakarrik joaiten bazarete, zuen ibilbidea komunikatu ingurukoei.
  ▼ Zuen ateraldiak elikatzeko, profesionalekin harremanetan sartu.

 ▼ Europako urgentziazko deia 112

Kasu ! 
Uso ehiza garaian (urritik 
azarorat), ehizaldietan (urte 
osoan zehar) eta lurra erret-
zean (abendutik martxorat), 
ibilaldi batzu saihestu behar 
dira. Turismo bulegoetan 
xehetasunak galdegin.

Bideen GPS helbi-
deak

Erreferentziazko neurria: 
WGS 84 - UTM 30T
Ibilbideen GPS bideak 

telekargatu:
www.rando64.fr

Gure xendrei buruzko iritziak
Proposatzen dizkizuegun ibilaldiak arreta handiz hautatuak izan dira. Bideei dagokienez, zuen 
iritzi eta oharrak ongi etorriak dira, atxikitzea edo mantentzea ahalbidetzeko. Zuen iritziak 

emaitera gonbidatzen zaituztegu Errobi Herri Elkargora deituz, 05 59 93 65 94. 
Ecoveille®  orria telekargatzen ahal duzue:  www.rando64.com/ecoveille
Ecoveille®.behaketa orri bat ere eskuratzen ahalko duzue.

▼ Bide zabal eta erraza. Publiko guziari 
idekia, bizikletez ibil daitekeena.

▼ Bide aski erraza. Noizbehinka bizikletez 
ibil daitekeena.

▼ Xendra teknikoa. Ibiltari aditua, jakintza 
teknikoa beharrezkoa.

▼ Xendra biziki teknikoa. Teknikoki zein 
fisikoki, maila konfirmatua eskatua.

Xehetasun gehiagorentzat:
Ezpeletako Turismo Bulegoa

Ezpeletako Baroien Jauregia – 64250 Ezpeleta - Tel : 05.59.93.95.02
Mail : espelette.tourisme@wanadoo.fr - Web : www.espelette.fr


