
PICOS DE EUROPA (Mendilerro orientala) 

 

Ibilbidearen deskribapena 

 Kantabriatik Asturiasera lo egitera pasako gara lehenengo egunean. Urdoneko zentral 

elektrikotik irten eta ibaiak egindako arroilatik gora egingo dugu. Igoeran zehar zetak egiten 

dituen bide eroso batetik Tresviso herrira gora egingo dugu. Bertan, bazkaltzeko geldiune bat 

egingodugu, hemendik aurrera bide eerezago eta erosoetatik Sotresera hurbilduko gara. 

Sotresen gaudela, erlajatzeko eta instalatzeko aukera izango dugu afaldu aurretik. 

Herri txiki eta lo egiteko toki txikiak direnez taldea zatitu egin beharko dugu. Ala ere, gosaria 

eta afaria alkarrekin egingo dugu. 

Bigarren egunean, Andara refugiorantz abiatuko gara. Guretzat asteburuko punturik 

altuena izango da. Hemendik aurrera La Hermida haitzrterantz jeisten diren bideetatik aurrera 

egingo Poteseko bidean. Egunean zehar Picu Urriellu (Naranjo de Bulnes), Jiso eta beste 

hainbat mendi ikusteko aukera izango dugu. 

Asteburu gogorra izango dugu desnibelari dagokionez baino bide errez eta erosoetatik. 

Gainera, lasai joateko denbora soberan izango dugu. 

Fitxa teknikoa 

• Urdon - Sotres 

Denbora ibiltzen:67 ordu 

Distantzia: 21,1 kilometro 

Desnibel positiboa: +2042 metro 

Desnibel negatiboa: -1105 metro 



 

• Sotres - Potes 

Denbora ibiltzen: 7 ordu 

Distantzia: 21,1 kilometro 

Desnibel positiboa:  +1318 metro 

Desnibel negatiboa: -2054 metro 

 

Eguneko planing-a  

 

1. eguna, larunbata 

 

• 6:00 H    irteera Estadiotik 

• 10:30H   Urdonera 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 Potesera heldu. 

• 20:00 H Estadiora heldu.  

 

 



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.    

 

 




