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hartu eta itsasegi gainetik doan xendra batean ibili. Erabat 
ezkerretara hartu Kokotia etxaldearen bidera heltzeko. 
Eskuin hartu; bidegurutzean zuzen-zuzen segi. Erromardia 
hondartzarantz jaitsi: errekasto baten gaineko zubitxoa pasa 
ondoren 270m ibili eta eskuinean den diga zeharkatu eta 
Idiartegarai apaizaren bidexkatik segi. Xeila bat pasa eta 
Paul Jovet landaretegiaren etxea dagoen bidegurutzeraino 
joan. Eskuinetik jarraitu, Arxiloako gurutzeraino  (609327 
4806603). Zkerretara, parkeari itzulingurua egiten dion 
xendra hartu; hemengo paisaia, itsasbazterreko landareak 
ederki ikusteko egokituriko dekoratua da. Beste xeila bat 
pasa eta ezkerretara, Pile d’Assiettes karrikan gora egin; 
gero eskuin hartu Bernoville karrika. Chaliapine ibilbideko 
xeila pasa :  (608483 4806279). Itsasegian nabarmentzen 
den Santa Barbara muturrera heldu, itsasargi eta orientazio 
taularaino joan. Maila batzuetan jarraitu; gero harkaitzen 
ibilbidetik eta Donibane Lohizuneko hondartzaren 
ibilbidetik. “La Pergola” kasinoaren babesean segi, ataripe 
moduko batean, eta gero, aire zabalean, digari jarraiki, 
portuko sartzea seinalatzen duen itsasargirantz. Itsasargira 
baino lehentxeago, eskuin jaitsi eta portuari itzuli osoa egin, 
Luis XIV.aren plazaraino (608261 4804644).

ERTAINA

Abiapuntutik, itsasbazterreko bidearen seinaleei jarraitu. 
Ezkerretara maila batzuk igo. Eskuinetik jarraitu, karrika 
batean (“Corniche de la Falaise” edo Itsaslabarren 
Erlaitzaren karrika) eta Madalena kaperaraino joan  
(613898 4810590). Orientazio taularantz jaitsi. Haren pean 
den, erdiko hondartzara jaitsi. Amaieran, sorospen gunea 
inguratu eta gora egin. Embruns bazter-herrixkara heldu, 
kirol zelaia inguratu, N10a hartu, zubia pasa eta Uhabia 
hondartzara jaitsi. Amaieran, sorospen gunea alde batera 
utzi eta berriz ere, maila batzuen bitartez muinoan gora 
egin eta eskuin hartu, Parlementia eta Atalaia karriketan; San 
Josef kaperara iritsi   (612976 4809332). Argibide taulak 
eta mailak atzean utzi eta Getariko itsas aitzinera heldu. 
Getariko portura joan. Badia amaitutakoan, maila batzu eta 
xendra batetan gora egin. Eskuin hartu, Itsaslabarren bidetik 
(Chemin des Falaises). Xendra batetik, Zenitz hondartzaren 
aparkalekura heldu. Berriz ere argibide tauletarantz igo. 

 (611784 4808599). Hondartzara doan errekasto 
baten gaineko zaldain bat pasa eta ezkerretara jarraitu, 
Zenitzeko bidetik eta gero Agerria karrikatik. Aparkaleku 
batera hurbiltzean, eskuin hartu, Lafitenia hondartzarantz. 
Mailetan gora egin eta mazelaren erdialdean doan xendratik 
jarraitu. Beste aparkaleku batera heldutakoan, eskuin 

Itsasbazterreko bidearen lehen zatiak ingurune mota anitz eskaintzen ditu: hondartzak, senaiak, bideak eta 
errepide txikiak doaz, bata bestearen atzetik, gure begien aitzinera agertzen. Zoratzeko moduko ikuspegia 

da, Santa Barbarako muturrera iristean; bertatik Donibane Lohizuneko badia osoa ikus daiteke. Aholkua: ahal 
baduzue, egin ezazue itsas beherean.
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Abiapuntura heltzeko :
Baionatik etorririk, A63ren 4. irteeran jalgi, N10a hartu, Bidarterantz (2’5km). Bidarteko sarreran, eskuin hartu, Erretegia 
karrikan, eta 50m jaitsi. Hortik eskuin (pasabideak altuera mugatua du), karrikaren izen bereko hondartzako aparkalekuraino. 
Ibilbidearen abiapuntua beheraxeago dago, ezker, xeila bat pasa eta 150 bat metro haratago; ibilbidea azaltzen duen argibide 
taula dago bertan.

Itzultzeko :
Donibane Lohizunetik Bidartera, ATCRB ohiko autobus linea. Ordutegiak eta tarifak: 05 59 08 00 33. 

Uhabiako hondartza
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Itsasbazterreko Bidea
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Bidarte – Erretegiko hondartza
(614230 4811160)

Ikusi beharrekoak :
• Madalena kapera eta itsasegiaren ikusmira.
• Hondartzak: Erdikoa, Uhabia, Zenitz, Lafitenia, Erromardia eta 
  Donibane Lohizune.
• Arxiloa eta landaretegia. 
• Santa Barbara muturra eta Donibane Lohizuneren gaineko ikuskaria.  

Txirrindaz ez ibili.

Seinaleztapena : "Itsasbazterreko bidea".

Seinaleztapena "Itsasbazterreko bidea"

Landaretegi hau eskualdeko landarediaz da arduratzen. In-
guruan arruntki sortu ohi den landare ezagun anitz ikusiko 
duzu bertan, baina baita landare bitxi edo endemikoak ere, 
jatorrizko ekosistemen arabera elkarturik. Euskal Itsasegia-
ren izadi-ingurune nagusiak agertzen dira horrela, berezko 
dituzten dinamikak eta arriskuak azalduz ere. 
Informazioa: www.amicale-paul-jovet.com.

Informazio gehiagorako :
• Donibane Lohizune-Hendaiako Euskal Lur eta Itsasegien Turismo Bulegoa (Terre et côte basques).
Tél : 05 59 26 79 62  - terreetcotebasques.com
• Bidarteko Turismo Bulegoa. 
Tel : 05 59 54 93 85 - www.bidarttourisme.com
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GPS (WGS84-UTM-30T)
GPS koordenadak hemen eskuratu : www.rando64.fr 

Jardin Paul Jovet

Kartografia : pays basque ouest / rando éditions
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www.rando64.com   www.gipuzkoaturismo.net


