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GORBEIA

AIZKORRI-ARATZ

- Izen-ematea derrigorrezkoa da eta ekintza burutu baino 48 ordu lehenago
egin beharko da.
- Izen-ematea atxikitako formularioaren bitartez bakarrik egin ahal izango da.
- Familia unitate osoak izena eman ahal izango du, gehienez 6 pertsona.
- Parte-hartzaileen gehieneko kopurua indarrean dagoen araudiaren
araberakoa izango da.
- Izena eman duten pertsonek berrespen email bat jasoko dute, ordutegiaren
eta abiapuntuaren informazioarekin.
- Ura, mendiko oinetakoak, txanoa eta eguzkitako krema eramatea
gomendatzen da.
- Familia-unitate bakoitza gainontzeko partehartzaileengandik segurtsaun
distantziara mantendu beharko da eta muxukoak eraman beharko ditu.
- Jarduera bertan behera geratzeko aukera dago, partehartzaile falta edota
eguraldi txarragatik.
- Ez zaie inolako materialerik entregatuko partehartzaileei. Ibilbide
ornitologikoetarako prismatikoen erabilera gomendatzen da.
- Jarduerara txakurrarekin joatea debekatua dago.

UZTAILA2021 AIZKORRI-ARATZ

Txabola Martín

Mindutxako Haritza

Ajuriako lantegitik Txabola
Martin-rainoko ibilbide
zirkularra (6,6 km). Aizkorri
Aratzeko bazterrak eta
parkeko fauna eta flora
ezagutzeko aukera izango
dute partaideek bisita
gidatuan.
Abiapuntua: Araiako
parketxea

Interpretazio-ibilbidea, 6,2
km-koa, Galarretako ehun
urteko haritzetan zehar.
Ibilbideko puntu gorena
Arabako haritz handiena den
Mindutxako haritzaren bisita
da.

12+

16 – 19 h

Uztaila 2021

Abiapuntua: Parking Robles
centenarios
12+

10 – 13 h

Sketching lantegia

Tximeleta goiza

Deskubritu aire zabaleko
pintura azkarraren
sekretuak eta konektatu
zure ingurune naturalarekin
eta landa ingurunearekin.
Parte hartzaileei oinarrizko
materiala emango zaie.

2 orduko ibilbide zirkularra (3 km);
parke naturalean bizi diren
tximeletak identifikatu eta ezagutu
ahal izango dira, adituen
laguntzarekin. Jarduera 30
minutuko hitzaldi batekin hasiko
da, parketxearen kanpoaldean, eta
xehetasun batzuk erakutsiko dira,
haiek desberdintzeko.

Abiapuntua: Araiako
parketxea

JARDUERAK IZENA EMAN

Abiapuntua: Araiako parketxea

Txabola Martín (gaztelaniaz)
Txabola Martín (euskaraz)
Mindutxako Haritza (gaztelaniaz)

Mindutxako Haritza (euskaraz)
Sketching lantegia (bilingüe)

8+

10 – 13 h

10+

10:30 – 13:00 h
Tximeleta goiza (gaztelaniaz)

Aizkorri-Aratzeko Parke Naturala
w aizkorriaratzparkea.eus
i @arabakoparkenaturalak

GORBEIA

Mendizorrotz
lubakiak
Kutsu historiko-kulturala duen
ibilbidea, Altubeko pagadian
barrena. Euskadiko biodibertsitate
zabal eta ikusgarrienetako bat da.
Bertan, basoak duen
biodibertsitatea biodibertsitatea ez
ezik, Gerra Zibileko lubakien
aztarnak ere aurkituko ditugu.
Abiapuntua: Mendizorrotzerako
sarbidea

UZTAILA2021

8+

Tximeleta gaua

Deskubritu aire zabaleko
pintura azkarraren
sekretuak eta konektatu
zure ingurune naturalarekin
eta landa ingurunearekin.
Parte hartzaileei oinarrizko
materiala emango zaie.
Abiapuntua: Sarriako
Parketxea

Gure ingurunean daude
gaueko tximeleten
aniztasun ikaragarria
ezagutzeko gaueko
jarduera.

10 – 13 h

Gorbeiako Parke Naturala
w gorbeiaparkea.eus
i @arabakoparkenaturalak

Uztaila 2021

10:30 – 12.30 h

Sketching lantegia

8+

JARDUERAK IZENA EMAN

Mendizorrotz lubakiak (gaztelaniaz)
Mendizorrotz lubakiak (euskaraz)
Sketching lantegia (bilingüe)

Abiapuntua: Sarriako
Parketxea
10+

21:30 – 23:30 h

Tximeleta gaua (gaztelaniaz)

VALDEREJO

Espazioari
begirada bat

Done Laurendi

Jolastu eta esperimentatu ilargiaren
eta eguzkiaren mugimenduarekin,
haren argiarekin eta faseekin. Zatoz
eguzki sistemari buruz ikastera udan
gaueko zeruari buruzko proiekzio
batekin amaituko den jarduera
baten bidez (konstelazioak,
nebulosak eta askoz gehiago).

Gutxi gorabehera ordu eta erdiko
ibilbide lineala, Lalastran hasi eta
Villamardonesko herri hustua
zeharkatzen duena eta Done
Laurendiko ermitan amaitzen
dena. Handik, haranaren bista
ikusgarriak ikus daitezke.

Abiapuntua: Lalastrako Parketxea

Abiapuntua: Lalastrako
Parketxea

UZTAILA2021

10+

17 – 19:30 h

7+

Tximeleta goiza

Deskubritu aire zabaleko
pintura azkarraren
sekretuak eta konektatu
zure ingurune naturalarekin
eta landa ingurunearekin.
Parte hartzaileei oinarrizko
materiala emango zaie.

2 orduko ibilbide zirkularra (3 km);
parke naturalean bizi diren
tximeletak identifikatu eta ezagutu
ahal izango dira, adituen
laguntzarekin. Jarduera 30
minutuko hitzaldi batekin hasiko da,
parketxearen kanpoaldean, eta
xehetasun batzuk erakutsiko dira,
haiek desberdintzeko.

8+

10 – 13 h

Valderejoko Parke Naturala
w valderejoparkea.eus
i @arabakoparkenaturalak

Abiapuntua: Lalastrako Parketxea

5+

Uztaila 2021

10 – 13 h

Sketching lantegia

Abiapuntua: Lalastrako
Parketxea

JARDUERAK IZENA EMAN

10:30 – 13 h

Espazioari begirada bat (gaztelaniaz)
Espazioari begirada bat (euskaraz)
Done Laurenti (gaztelaniaz)

Done Laurenti (euskaraz)
Sketching lantegia (euskaraz)
Tximeleta goiza (gaztelaniaz)

IZKI

Ikalardoia

Tximeleta gaua

2 ortuterdiko ibilbide
zirkularra (3,5 km), Izkiko
baso nagusiak eta haien
biztanlerik berezienak
ezagutzeko aukera emango
diguna.

Gure ingurunean daude
gaueko tximeleten
aniztasun ikaragarria
ezagutzeko gaueko
jarduera.

Abiapuntua: Korresko
parketxea

Abiapuntua: Korresko
atsedenlekua

JARDUERAK IZENA EMAN
Uztaila 2021

Ikalardoia (gaztelaniaz)
Ikalardoia (euskaraz)

8+

10 – 12:30 h

6+

Bike Birding (gaztelaniaz)
Sketching lantegia (gaztelaniaz)

21:30 – 23:30 h

Tximeleta gaua (gaztelaniaz)

UZTAILA2021

Sketching lantegia
Deskubritu aire zabaleko
pintura azkarraren sekretuak
eta konektatu zure ingurune
naturalarekin eta landa
ingurunearekin. Parte
hartzaileei oinarrizko materiala
emango zaie.
Abiapuntua: Korresko
Parketxea
8+

10 – 13 h

Bike Birding
Bisita gidatua bizikleta
elektrikoan, Izkiko Parke
Naturalaren ornitologia
oparotasuna ezagutzeko.
Abiapuntua: VascoNavarro Bide Berdearen
Interpretazio Zentroa.
Antoñana
14+

Izkiko Parke Naturala
w izkiparkea.eus
i @arabakoparkenaturalak

10 – 13:30 h

9€

Izena ematea: 945405424
Info: https://www.arabakomendialdea.eus

