
 

PICOS DE EUROPA (Mendilerro zentrala) 

 

Ibilbidearen deskribapena 

 Aurten Asturiasetik emango dugu denbora gehiena, ala ere, igandean Kantabrian 

amaituko dugu. Lehenengo egunean biadaia egin eta gero Poncebosera helduko gara bertan 

Careseko ibilbidea izango dugu bide lagun. Bulnesera doan bidea hartuko dugu gure kasuan, 

herri honen bitxikeririk handiena, oinez edo teleferikoz igotzeko aukera dagoela da. Bertatik 

Toral errekatxoaren ezkerretara geratzen diren maldetatik gora egingo dugu Cantiellu abeltzain 

larretara heldu arte. 

Bailaraz aldatu egingo dugu, orain Jelguera larreetara igotzen jarraituko dugu, gure 

gainean eta bigilatuz Picu Urriellu izango dugu. Tenderosa eta Jelguera artean ibiltzen jarraituko 

dugu Pandebano koilatura heldu arte, aurrez aurre topatuko gara Sotres herriarekin. Bertara 

heltzeko bailaran behera egingo dugu El Texu bordetara, orain igotzea bakarrik falta zaigu 

Sotresera heltzeko. 

Bigarren egunean gosaria hartu eta gero, aurreko egunean herrira eraman gintuen bidea 

hartu eta bailararen beheko partera helduko gara berriro. Behin El Texun, Alivara doan pista 

hartu eta Fresnidielloko hormen azpitik igaroko gara. Egun osoan zehar, bidea erosoa izango da 

eta inguruneko ikuspegia zoragarria. Kilometro batzuen buruan, Vegas del Torora helduko gara, 

bertatik Picu Urrielluren hego ekialdeko horma ikusteko auker izango dugu. 

Vega de Piedra Llé-ra helduko gara, ibilbidearen erdia izango da hau, baita Kantabriako 

muga ere. Aurrera egin eta Aliva mendiko hotelera helduko gara, bertan hamaiketako bazkaria 

egiteko aukera izango dugu. Inguruan dauden ikuspegietaz gozatzeko toki zoragarria izango da.  



Deskantsua eta gero ibiltzen jarraituko dugu, Espinama bailararen beherako bideari 

hasiera emanez. Jeitsiera maldatsua baino erosoa izango da eta ordu ta erdiaren buruan behean 

izango gara. Bertan Estadiora buelta egiteko autobusa itxoiten izango dugu. 

Fitxa teknikoa 

• Bulnes (poncebos) - Sotres 

Denbora ibiltzen:6 ordu 

Distantzia: 13,5 kilometro 

Desnibel positiboa: +1420  metro 

Desnibel negatiboa: -950 metro 

 

• Sotres – Fuente De (Espinama) 

Denbora ibiltzen: 7 ordu 

Distantzia: 21,1 kilometro 

Desnibel positiboa:  +1071 metro 

Desnibel negatiboa: -950 metro 

 

Eguneko planing-a  

1. eguna, larunbata 

• 6:00 H    irteera Estadiotik 

• 10:30H   Poncebosera iritzi 

• 11:00 H Ibilbidearen hasiera 

• 14:00 H Bazkaltzeko geldiunea 

• 18:00 H Hotelera heldu, afaldu aurretik denbora librea deskantsatzeko 

• 20:30 H Afaria eta denbora librea. 

2. eguna, igandea 

• 7:00 H   Gosaria. 

• 8:00 H   Ibilbidearen hasiera. 

• 13:00 H Bazkaltzeko geldiunea. 



• 16:00 H Fuente Dera (Espinama) heldu. 

• 20:00 H Estadiora heldu.  

Beharrezko Materiala: 

 - Gauerako arropa beroa eta aldatzekoa. 

 - Txaketa inpermeablea  

 - Gorroa eta eskularruak  

 - Eguzkitarako betaurrekoak  

 - Bastoiak (jeitsietarako gomendagarriak)  

 - Linterna frontala 

 - Eguzkitako krema  

 - Mendiko edo trekking-eko bota "eginak" .  

 - Pic-nic erako bazkari eta edaria egun zehar hartzeko.    

 - 30-45 L-tako motxila bat. 

 - Sabana motako sakua. 

 

Zuen gidak 

Iñaki Garai: Guía de Alta montaña, gida moduan lanean iharduten da Alpeetan eta Pirineotan, 

eskaladako irakaslea ere bada Vitoria - Gasteizko udal rokodromoetan. Alpinista eta eskalatzaile 

nekaezina, munduan barrena bidaiatzen eta eskalatzen izandakoa. Mendi lerro ezberdinetako 

expedixioetan parte hartuta Andeak eta Himalaya barne.    

Unai García: Eskarmentu handiko alpinista, Pirineotan, Alpeetan eta Atlasean ibilitakoa, gida eta 

irakasle moduan orientazio, autoreskate, lan bertikaletan eta ekintza gidatuetan izaten da. 

2013tik geroztik Estadioan ere gida lanetan dihardu Pirineotan eta Euskal mendieetatik.    


