
Elgea - Landa 

 

KOKAPENA 

Gr 25aren zati bat dugu irteera hau, hiru denboraldiz egiten goazena. Etapa 

originalaren erdiko zatia amaituko dugu urte honetan, osorik izanda oso exigentea eta 

luzea izango baitzen. 

Arabar lautadaren iparraldean kokatuta dauden bi herri ditugu hauek. 

Mendiaren magalean kokatuta dagoen Gipuzkoako muga naturaletik oso gertu. 

Hamaika bat kilometro beteko ditugu guztira oso ibilbe polita osatzeko aukera izanda. 

 

DESKRIBAPENA 

Trazatuak pinudi, harizti eta pagaditxoen artean doazen basabideak zeharkatuko 

ditu, eta, andelaren albotik igaro ondoren, Marietako herri-gunera iritsiko gara. 

Bidean, gainera, Ullíbarri-Gamboa urtegiko lehen ikusmirez gozatu ahal izango dugu. 

Berriro ere, mendi-bidean zehar joango gara San Bernabe baselizaraino, eta, bertatik, 

Landako Eskualde Parkeraino jaitsiko gara. 

Landako jatetxea utzi eta Vasco-Navarro trazatuaren azpitik igaroko gara; eta, 

ondoren, A-3002 errepidearen azpitik. Hurrengo tartean, Isuskitza mendira igotzeko 

ibilbidearekin bat egingo dugu. Gailurraraino iristen den bide honetan hainbat gurutze 

topatuko ditugu. Dena dela, gailurrera iritsi baino lehen, beste bide bat hartuko dugu. 

Makatzara heltzean, baso-aterpetxea aurkituko dugu, eta, bertan, inguru-minguruka 

joango gara, Urrunagako urtegiak bustitako Legutioko udalerrira hurbiltzeko. Etapa 

udalerrian bertan amaitu baino lehen, trazatuak GR 38 Ardoaren eta Arrainaren 

Ibilbidearekin bat egingo du. 



IBILBIDEA 

KM O Elgean hasiko gara ibiltzen, herria gurutzatzen duen pista jarraituz, ezkerretara 

joko dugu bide-gurutze batean.  

KM 3 Basalde nekazaritza eta abeltzaintzako poligonoaren ondotik pasako gara, nahiz 

eta ez dugun gurutzatuko. Iparralderantz eramango gaituen pista batetik Aurrera 

egingo dugu baso eremu batean sartzeko. 

KM 5 Pista hegoalderantza giratzen joango da apurka apurka, gure martxaren 

norabidea aldatzeko balioko digu. Puntu honetatik aurrera, mendebalderantz joko 

dugu Garaioko urtegien norabiderantz. Marieta herritik oso gertu pasa eta gero. 

KM 8 Iparralderantz dauden mendietarantz joko dugu gorantz doan bide bat jarraituz. 

KM 10 Hemendik gure helburua gertu ikusteko aukera izango dugu. Paisai aldaketa bat 

izango dugu, basoez gain harri eta uraz beteriko ikuspegiak izango ditugu. Baita 

nekazal lurrak ere. 

KM 11,5 Landara helduko gara, bertan autobusa izango dugu gure zain. 

 

  

 

 

MIDE FITXA 

desnibel positiboa   245 m zailtasuna  1-10       5 

 desnivel negatiboa   229 m  distantzia      11,5 km 

ordutegia        3 h/ordu 
Beharrezko esfortzua 

1-10   6 

 




