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2 ERREZA ARHANTSUSI (OLATZ)

Ibilbide guziak gida honetan aurkituko dituzue 

Donapaleuko Turismo Bulegoan eskuragarrirandonnées 

Amikuze Iholdi Oztibarre

GUIDES RANDO 64
à pied, en vtt ou à cheval, découvrez le Béarn et le Pays basque !

ARHANTSUSI (OLATZ)

Argibide gehiagorako :
Nafarroa Behereko Turismo Bulegoa
• 14 Charles de Gaulle plaza, 64210 Donapaleu – Tel. 05 59 65 71 78
www.tourisme-saintpalais.com

MAILA

2 ERREZA

6 km

220 m

2 ordu

Arhantsusiko
pilotalekuaD

Xakurrak onartu-
rik,lokarriz lotuz
gero 

Ikusi beharrekoa

• Euskal Herriko mendien 
alderako ikuspegia
gailurretatik ikusia

Sagarnoa 
Bizkaitarrak lehenak izan dira sagarrondoa itsasbazter atlantikoan lan-
datzen. Zuhaitza Mairuek ekarri zuten Erdi Aroan, Euskal Herrira etorri
zirenean. Itsasbazterreko baserri anitzetan sagardi bat bazegoen, sagar-
noaren familia-ekoizpenerako. Sagartzea elkartearen ahaleginei esker
berpiztu da sagarnoa ipar Euskal Herrian, 1990. hamarkadaz geroztik
sagarnorako sagarrak berriz landatuz. Gaur egun, Donaixtiko Eztigar
kooperatibak 32 ekoizle biltzen ditu bere baitan.

Ateka guziak ongi
hetsi !

GPS (WGS84-UTM) 
30T-659520-4791389

Seinalatzea
�etik �ra

bilaldi atsegina herriko gailurretan. Laboreak babesten dituzten hesi anitz
baitira, atekak beharrezkoak dira hesi horiek zeharkatu ahal izateko. Gailur-
rean, ibilbideak Biduze ibaiaren harana du ikusmenean eta Lapurdiko mendi
urrunak ikusteko aukera ematen du. Ibilbidearen amaieran, Larrondoa etxal-
dea bisita daiteke, galdeginez gero. Ardi gasna eta sagarno botilak saltzen ditu. 

Haranaren alderako  ikuspegia

I

30T-659520-4791389 D702 errepidera
jautsi eta eskuineko lehen errepidea
hartu. 

� 30T-659598-4791779 Zubia zehar-
katu eta gero, goiti joan 150 metrotan
eta ezkerreko pista hartu. Gero, eskui-
neko pista hartu eta hurrengoan ezker-
rera biratu.

� 30T-660803-4792118 Lehen lepoan
eskuinera biratu eta gailurrera igo, hesia
segituz. Errepidera jautsi, eskuinera
hartu bigarren leporaino. Itzuliño bati
eginez, Gazteluzare kaskoaren igoera
egiten ahal da. 

� 30T-660936-4790554 Gurutzearen
eskuinaldean dagoen pista harriztatua
hartu eta, errepidetik iraganez, jautsiera
segitu Arhantsusiraino. Elizaren azpial-
dean, D702 errepidean, ezkerrera biratu
pilotaleku txikiraino.
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PR labela duten ibilbideak :
Label honen bidez, Frantziako Ibilaldiaren Federazioak hainbat oinezko ibilbide
onartzen ditu kalitate irizpide batzuen arabera. Hautua, onarpenerako irizpide bat-
zuen eta ingurumenari lotu irizpide tekniko zein turistikoen arabera egiten da. 
(Argibide gehiago www.ffrandonnee.fr webgunean)

Zaldizko ibilbideak : Logotipo honek Departamenduko Zaldizko Turismo
Batzordeak baldintza orri zorrotz baten arabera onartu duen ibilbide bat bermat-
zen du. (Argibide gehiago www.cheval64.org webgunean)

Lur Orotako Bizikletarako ibilbideen sailkatzea
: bide zabal eta erabilerraza, 300 m baino gutxiagoko desnibela
: xendra aski erabilerraza, 300 m baino gutxiagoko desnibela
: xendra teknikoa, 800 m baino gutxiagoko desnibela
: zailtasun handiko xendra, 300-800 metroko desnibela 

Mailak

Z U R E  I B I L A L D I A  O N G I  H A U T A T U

Balizamendua

Ibilaldi labelak

Balizamendua segitu bide onean egoteko 

Bidexken balizamendua Herri ibilbideak eta PR®        GR®      

Norabide ona

Ezkerrera itzuli

Eskuinera itzuli

Norabide txarra

Zure iritzia gure bidexkei buruz - Ecoveille®

Proposatzen dizkizugun ibilbideak arreta
handiz zainduak izan dira. Gure xendrei
buruzko zure iritzi eta oharrak interesat-
zen zaizkigu. Horiei esker, egoera onean
mantentzen ahalko ditugu. Gonbidatzen
zaitugu zure oharrak jakinaraztera Dona-
paleun kokatua den Nafarroa Behereko Tu-
rismo Bulegoarekin harremanetan sartuz.
Tel. : 05 59 65 71 78 
Bertan Ekozaintza fitxa bat eskuratzen
ahalko duzu.

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.

Kasu !
Uso ehizaren sasoian (urritik azarora)
eta larre erreketak egiten diren garaian
(abendutik martxora)hobe da ibilbide
batzuk ez hartzea. Argibideak turismo
bulegoan.

Xendren edo seinalatzearen tokiko argazkia

Fitxetan ageri den desnibela, igoera guz-
tien emaitza da.  Ibilaldien iraupena pausa
momentuak konduan hartu gabe kalkula-
tua da.

Oinezko ibilaldiak mailaren arabera
sailkatuak dira eta ibilbide bakotxaren
fitxa praktikoan kolore batez azalduak.
Izan ere, FF Randonnée-ren arauak segit-
zen ditugu.
Biziki errexa 2 oreneko ibilaldia baino la-
burragoa.
Familiarekin egiteko biziki egokia, bidexka za-
baletan zehar.
Errexa 3 oreneko ibilaldia baino la-

burragoa.

Familiarekin egin daitekeena. Bidexketan, tarte
zailago batzuekin.
Ertaina 4 oreneko ibilaldia baino la-

burragoa.
Mendizale adituei zuzendua. Leku aski zaila
batzu eta desnibela handia izaten ahal dira.  
Zaila 4 oreneko ibilaldia baino lu-

zeagoa.
Mendizale aditu eta kirolaria denari zuzen-
dua. Ibilaldia luzea edo zaila izaten da. (des-
nibela, parte zailak ), edo biak betan.

Ibilaldiaren iraupena : zure informazio-
rako emana da. Ibilaldiaren luzetasuna
konduan hartzen du, baita desnibelak eta
izan daitezkeen zailtasunak ere. 

GR®, GRP® eta  PR® Oinezko Ibilaldietarako Frantses Federazioak pausatu dituen sormarkak dira


