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Baztango mendi handia da Auza, inguruko beste guztiak baino puska bat handiagoa. Bere 

altuerak paregabeko ikusmira eskaintzen du Baztan eta Nafarroa Beherearen gain ez ezik baita 

inguruetako mendien gain ere. Igoera luzea du behetik abiatuz gero, baina aparteko zailtasunik 

gabea. Izpegiko bidea da, halere, erabiliena eta laburrena.  

Gain aldea nahiko soila da, larrea eta arlosa gorriak nagusi dira. Bere inguruetan ordea 

bada zer ikusia. Xorroxingo urjauzia esaterako Gorostapalo aldean, edo Iñarbegi aldeko 

historiaurreko monumentuak. 
 

Irteera ordua: 8:00etan Estadioko atetik. Itzulera 20:00etan Gasteizen. 

 

Zailtasuna: Hautza mendiaren zailtasun nagusiak igoerako maldetan datza. Hirurehun metrotarik 

mila iruheun metrotara igota kilometro gutxitan. Gure kasuan teknikoki erreza den igoerari 

egingo dugu.  

 



 

  

Ibilbidea: Trabesian egingo dugu, Iñarbitik hasita eta Baigorrin amaituta. Iñarbitik pistetatik hego 

ekialdeko norabidea hartuko dugu, Istilateko bordetara bidean. Bertatik Hautza gailurrerainoko 

bidea nahiko tentea da, bost kilometrotan mila metro desnibel eginda. 

Behin gailurrean, eguraldiak usten 

badigu, ikuspegietaz gozatuz zeozer 

jateko tartea izango dugu. Izpegiko 

portuko norabidean doan kresterio 

batetik jeitsiko gara. 

Portuan gaudela Baigorrira doan 

erreka ondoko bidea hartuko dugu. 

Hemen Baztango aranaren eta Nafarroa 

Behereko muga pasako dugu. Tarteka 

Pirineoa kostaz kosta zeharkatzen duen gr 10-arekin topatuko gara. 

Lurzorua:: Mixtoa arroka eta belarra, zonalde kárstikoa izanik arrokako, basoetako eta larre 
inguruneak topatuko ditugu. Nahiz eta, gure ibilbidea teknikoki erraza izango den. 
 
Erritmoa eta ordutegiak: Denok lasai eta gustora joateko erritmo bat eramango da, hau da, 
taldera moldatutakoa, ez ditugu markak hautsiko. Ibilbidean zehar hainbat geldiune egingo dira. 
Egunean zehar ez dira oso luzeak izango ez ozteko, eta luzeago bat bazkaltzeko.  
 
Beharrezko materiala: 
 -Arropa beroa 
  - Uretako Txaketa   
 - Txanoa eta guanteak  
 - Eguzkirako betaurrekoak  
 - Bastoiak (jeitsietarako gomendagarriak)  
 - Eguzkitako krema  
 - Mendi edo trekking-eko botak “eginak” sola berriarekin.  
 - Eguna pasatzeko jana eta edaria.    
 
Zuen gidak 
 
Ibai Rico: Geografoa, glaziologoa eta geografi irakaslea UPVn Patagonian, Artikoan eta  
Himalayan ikertzen ibili da. Alpinista eta eskalatzailea hainbat mendikate bisitatu ditu, baita 
pirineoak puntarik punta HRPtik zeharkatu ere. Alpeetan, Kilimanjaron, Kaucason, Norbegian eta 
Atlasean izan da lanean beste batzuen artean.    
 
Unai García: Eskarmentu handiko alpinista, Pirineotan, Alpeetan eta Atlasean ibilitakoa, mendi-
ertaineko gida eta irakasle moduan orientazio, autoreskate, lan bertikaletan eta ekintza 
gidatuetan izaten da lanean. 2013tik geroztik Estadioan ere gida lanetan dihardu Pirineotan eta 
Euskal mendieetatik.    
 
 


