ASTE SANTUA 2022 Apirilak 4/18
Guara-ko mendizerra (Huesca)
EGITARAUA
Apirilak 14; 7:00 Zarauztik. Irteera, eta 09:30 aldera AYERBEra iritsi, eta bertan geldialdi bat egingo dugu.
11:30etarako San Julian de Banzo-ra gerturatuko gera. Bertan mendiko motxila hartu eta SAN MARTIN DE
VAL DE ONSERA-rako ermitara joango gara. Joan etorria leku berdinean egingo dugu, 10 km inguruko
ibiladia izango da eta 800m inguruko desnibela dauka. Ibilaldia bukatu ondoren autobusa hartu eta Alquezarko
aterpetxera joango gara.
Apirilak 15: Mendi ibilaldia; PEÑA AMAN (1121m) eta PEÑA SAN MIGUEL (1126 m) . Ibilaldiak 20
Km inguru eta 1050m-ko desnibela dauzka. Aurreko eguneko toki berdinetik irtengo eta bukatuko dugu. Bi
arroken arteko ibaia (Flumen) gurutzatzeko busti egin beharko dugu.
Apirilak 16: FRAGINETO (1746m). Larunbata egun borobila izango dugu. Ibilaldiak 24 Km inguru eta
desnibela berriz 1250m ingurukoa edukiko du. Aurtengo ibilbide luzeena izango da bai kilometro aldetik eta
baita desnibel aldetik ere. Ibilbide zirkularra da eta goi mendi kutsu handiena duena da.
Apirilak 17: MASCUN, Rodellarren inguruan pilatzen dira Guarako harroilik famatue-nak, Barasil eta
Gorgas Negras, Alcanadre eta Mascun bera. Azken honen beheko zatia ezagutuko dugu. Ibilbide zirkularra
da. 15km inguru 800m-ko desnivela eta 6h ko ibilaldia izango da.
Apirilak 18: RIO VEROko ibilaldia egingo dugu, 10km eta 400m ko desnibela. Bazkaltzeko Jacara joango
gara. 17:30etan irten eta 20:00 alderako Zarautza iristea aurreikusten da
OHARRA mendian hankak busti beharko ditugu ia ibilaldi guztietan, uretan ibiltzeko zapatilak edo sandaliak
eraman
OSTATUA

Refugio Escuela Alquezar aterpetxean (Alquezar) hartuko dugu ostatu. Maindireak eta
mantak bertan daude
Erregimena: Pentsio erdia

PREZIOAK
Gazteak
Helduak

Bazkideak
210,00
265,00

Ez bazkideak
215,00
275,00

Prezioan sartzen da: autobusa (joan-etorria, eta mendi irteeratako eta turismoa egiteko bidaiak) eta ostatua
(lau afari, lau gau eta lau gosari).
=========================================================================
IZEN EMATEA Tokia: Pagoeta Mendizale Elkarteko bulegoan, (nahitaezkoa da horrela egitea) eta baita
ere, derrigorrezkoa da FEDERATUA izatea
Izena eman eta ordainketa egindakoan onartuko da zerrendan (Plazak: 45)
Datak: Martxoak 11tik aurrea,
20:00etatik 21:00etara
ORDAINKETA Ordainketa transferentzia bidez egin behar da, eta ordain agiria aurkeztu.
Transferentzia egitean bakoitzaren izen-abizenak eta Guara kontzeptua jarri behar da
Transferentzia bi kontu hauetako batean egin daiteke:
Kutxabank: IBAN: ES91 2095 5076 48 1065685215; BIC: BASKES2BXXX
Laboral Kutxa: IBAN: ES29 3035 0029 65 0290015562; BIC: CLPEES2MXXX
IRTEERA
Goizeko 7:00etan Agoues-eneko biribilgunetik. 6:45erako irteera gunean egotea gomendatzen da.
===============================================================================
OHARRAK
 Baja emanez gero eta ordezkorik ez badago, diru itzulketa aterpetxearen arabera izango da.
 Unean-uneko egoerak horrela eskatzen badu, antolakuntza batzordeak eskubidea du beharrezko aldaketak egiteko
egitarauan.

