Ipar eskiko hastapen irteera
2018ko Otsailaren 24a

Iraupen eskia edo ipar eskia oso iharduera lasaia, atsegina eta zihurra da.Oraingoan, Larra
Belagua ipar eski zentrora hurbilduko gara. Izen berakin ezagutzen dugun bailara naparrera,
bertatik Anie La Kartxela mendiak eta beste hainbat ikusteko aukera izango dugu. Bertan, adin
eta maila guztientzako aproposa den eski egun batez gozatuko dugu. Oinarri oinarritik hasi
nahi duenatik, jada eskiatzaileak direnentzat diseinatuta dagoen irteera izango da!
Irteera: 7:00ean Estadion. Itzulera: 20:00 edo 20:30ean Gasteizen
Zailtasuna: Gure giden esperientziaz baliatuta hainbat toki izkutu bisitatuko ditugu.
Xendasaletasunaren antza duen egun bat izango da desnivel gutxiren eta gozatzeko aukera
ikaragarria. Hasieran oinarrizko kurtsillo bat egingo dugu eta geroago zizkuitoan ibilbide
ezberdinak egingo ditugu.
Ibilbidearen azalpena: Ibilbideak egingo ditugu Belaguako eski estazioan, baldintza eta taldeei
egokituz eta ekintza gogorregiak egin gabe.
Ingurunea:
Aurretik
prestatutako
pistetatik
igaroko
gara,
Larra
Belaguako Kartak eta Anie
mendiaren azpitik sortzen
diren lautadetn ibiliko gara.
Beti
ere
Belaguako
instalazioen logitika erabili
ahal
izango
dugu
bazkaltzeko edo zerbait
hartzeko.

Erritmoa eta ordutegia: Astiro joango gara, beti ere taldearen erritmora moldatuz. Neguan
elurrak eta hotzak, gehiago nekatzen dutenez, geldiune motzak vaina maiztasun gehiagorekin
egingo ditugu jan edateko.

Beharrezko materiala:
- Arropa beroa
- Txaqueta impermeable ( gore texa)
- Txanoa eta eskularruak
- Eguzkitako betaurrekoak
- Aldatzeko arropa
- Eguzkitako krema
- Espainietarako protektorea
- Ura eta janaria egun osorako
Eskiko Materiala Botak, bastoiak eta eskiak. Larra-Belagua ipar eski zentroan alokatuko dira
goiz horretan. Boten zenbakia esan Estadion izena ematerakoan. Iraupen Eski ekipoa izan ez
gero, eramatea posiblea da. Estadion esan.

Zuen gidak
Ibai Rico: Glaziologoa, goi mendi gida eta geografiako irakaslea UPV-n. Patagonian, Artikoan
eta Pirinioetan ikertzenen izan da. Alpinista eta eskalatzailea, Mendikate ezberdinak bisaitatu
eta eskalatu ditu, bide berriak irekiz Tierra del Fuegon eta Himalayan. Alpetan, Kilimanjaron,
Kaukason, Norbegian, Alaskan eta Goi Atlasen izan da gida lanetan veste batzuen artean.

Unai García Olano: 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 mendietatik.

