
Holtzarteko haitzarteak martxoak 24 larunbata 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oso ezaguna den tokia da. Bisitarien erdia baino gehio nafarroako Otxagabiatik heltzen da 

Larraunera. Larrautik  Tardets herrira jarraitu behar ditugu pare bat kilometro parkineraino. Puntu 

hontatik Orhi mendira igotzen diren hainbat bide dauzkagu ere. 

 

Bertako biztanleentzat, haitzarteak gurutzatzea benetazko erronka izaten zen XX. Mendearen 

hasieran. Olhadibia errekaren horma bertikal eta altuak mugak zirenez pasarelak eta zubiak eraiki 

zituzten ibaiari buelta osoa eman behar ez izateko. 

Holtzarteko zubia eraikitzeko beharra basoaren lanen ondorio bihurtu ziren. Lombarda Morillo 

enpresa italiarraren langileek basoetako lanetara azkar pasatzeko, 1920. urtean eraiki zuten. 

 

Irteera ordua: 7:00etan 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: Zirkularra izango da, Larrau herriaren ondoko auzo batetik hasita. Haitzartera 
jeisteko ohiko bidea alde batera utziko dugu eta basoetan barrena sartuko gara. Ibilbidearen 
zati batzuetan Gr 10az baliatuko gara, honek Pirinioa alde batetik bestera zeharkatzen du. 
Espainiako zatian, Gr 11 egiten duen bezala. 
10 kilometro ibili eta gero zubia zeharkatu eta hasierako puntura doan bideaz baliatuko gara 
buelta egiteko. 
 

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.    
 
 


