
Errege Bardeak urriak 25 larunbata 
 

 
 

Bardeetako Natura Parkea edo Errege Bardeak Nafarroako hego-ekialdean 
dagoen eremua da. Tuterako merindadean dago kokatuta, ekialdean Zaragozako 
probintzia daukala eta iparraldean Erriberriko merindadea. Bertan ez dago herrigunerik. 

41.845 hektareako eremua hartzen du, 45 km iparraldetik hegoaldera eta 24 km 
mendebaldetik ekialdera. Lurra buztin, igeltso eta hareharrizkoak dira 
eta higadura handia jasan dute urak eta ziertzo haizeak sortuak. Horrela, geologia itxura 
harrigarriak eratu dira, hala nola amildegi, goi ordoki eta muinoburu bakanduak. Bertan 
landaredia urria da. 

1999an Parke Natural izendatu zuten eta, 2000an, UNESCOk Biosfera erreserba. Bardea 
Zuria eta Bardea Beltza bi zonalde nagusiak dira. 

Irteera ordua: 7:00etan Estadioko atetik. Itzulera 20:30 – 21:00etan Gasteizen. 

 

Zailtasuna: Zailtasun urrikoa teknikoki, baino kilometroetan luzea izango den ibilbidea. 
21 km gutxi gora behera egingo ditugu, Bardenetan dauden debekuengatik desnibel 
gutxi egin ahal izango dugu. 
 
Ibilbidea: Barde txuriak deritzon eremutik igaroko da. Ekialdetik mendebaldera doan 
ibilbidea izango da. Sanchicorrota Arguedasen ondoan dagoen parkinean ibiltzen  hasiko 
gara. Hemendik aurrera Erronkarrien bidea jarraituko dugu. Bi kilometrotan eta 
iparralderako norabidean punturik altuenetara iritsiko gara. Ralla eta Rallon deitutako 
lautadak zeharkatuko ditugu Piskerra mendia inguratuz mendebaldeko norabideari 
jarraituz. Buelta honen ondoren el caldero deritzon bidera helduko gara, handik gutxira 
Castildeterra deitutako orratzara helduko gara. Beste hiru kilometro ibili eta gero 
parkinera helduko gara non autobusa itxaroten izango dugu Gasteizera bueltatzeko.   
 
Lurzorua: Ibilbidea markatutak dauden lurrezko xendetatik igaroko da. Material 
teknikorik ez dugu beharko, baino bastoi batzuk eramatea beti gomendagarria izango 
da. 



 
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.    
 
 
Ibilbidearen perfila 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zuen gidak 
 
Iñaki Garay: Alabaitari, Goi mendiko gida bezala titulatua, eskarmentu handiko alpinista 
da. Gida moduan, munduko hainbat mendilerroetan lan eta eskalatu egin du. 
Lanbiderentzat mendiko giden formatzaile bezala aritzen da ere. 
 
Luis Angel Rojo: Goi mendiko gida bezala titulatua da. Gida moduan, munduko hainbat 
mendilerroetan lan eta eskalatu egin du. Gida eta irakasle moduan altsasuko mendi 
giden eskolan lan egiten du gaur egun. 
 

 


