
Itsasu herriaren eta bere ondarearen inguruko ibilbide pollita. Xendra ttipi bihurrren 
harira, gerezi ondoen hegitik ibiliko zirezte eta sasoinen arabera, gerezi edo gaztain 

biltzeko eta jastatzeko parada izanen duzue. 
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      Maila errexa         Herriko ibilbidea 

Abiatzea : Ateka aparkalekua 
 

Heltzeko bidea : karrika nagusia, plazan ezkerreko bidea segitu, ehun metretan eskuin : aparkalekuko 
sartzea. 
Aparkalekutik atera eta eskuinera joan. 
Erreka arte xuxen jautsi Basaburuko errota pasatuz (Larrondoa).   A    
Atharri kaskoko bidea segitu (gaztandoi ederra). Bost bideko kurutzera heldu.   B 
Parean den bidea jarraitu.  C 

Ezkerreko bidea hartu (pentzea eta oihana) : mundrunatu biderat heldu.  D 

50m segitu eta ezkerrerat joan elizako aparkalekuan sartuz.  E 

Aparkalekutik jalgitzean eskuin : Enbatako  harria.           
Bidea trebesatu eta hilerrian sartu.  F   
Eliza eta hilerria : ondare historikoa, ezin baztertzekoa. 
Hilerria luze trebesatu  (eliza ezkerrean). Sartzearen bertzalderditik atera. 
mundrunatu bide ttikia segitu 75 metraz.  G 

Ezkerreko bidean itzul, herriko esloetan heldu.  H 
Eskuinera itzul eta bidekurutzean ezker hartu (parean : Itsasuko posta zaharra)   I 

Xuxen joan eta bihurgunean ezker hartu.  J  
Gereziondoen bazterretik joan (Etxedoya auzoa) mundrunatu bidea arte.  K 
Ezkerretarik joan eta ondoko bide gurutzean eskuineko xendra.  L 
918 bide nagusira heldu eta ezkerrera itzul.   M 
Xuxen joan, Balaki trinkearen aitzinean pasatuz.    N 
Karrika nagusia hartu herriko plazatik pasa eta Ateka eta Sanokiren arteko korralan sartu.     
Trebesatu : aparlekua beherean. 
 
 
 

Itsasuko Herriko etxeak obratua eta imprimatua. Lurrerat ez bota. 
. 

http://fr.pons.com/traduction/anglais-fran%C3%A7ais/Join
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Herriko ibilbidea 

      : Errexa  

                
                        Ikusgarriak   : 
 

 Ateka aipamen zentroa (kittorik) 
 Basaburuko errota (Larrondoa 1249)   A 
 Gaztandoi ederra larrazkenean.   A eta B artean 
 Atharri : ekaineko lehen igandean, gerezi besta .   D 
 Enbatako harria : aparkalekutik jalgitzean eskuin.   E 
 17garren mendeko eliza, monumentu historikoa, aspaldiko harri 

borobil eta laukidunak.   F 
 Gereziondoak loretan appril-maiatzan, fruituekin maiatz-ekainan. 
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Xehetasun geihagorentzat : 
Itsasuko Herriko Etxea, 409 karrika nagusia 64250 Itsasu 

Tel: 05 59 29 75 36         maila : accueil@itxassou.fr    web gunea : www.itxassou.fr 

Abiatzea 
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