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Trilogia Basca: Gorbeia, Anboto, Aizkorri

14-19 d'Agost
Recorregut
Dia 1: Transport i arribada a l'allotjament.
Dia 2: Ascensió al Gorbeia.
Centre d'interpretació del Gorbeia-Altzusta. Fantástica excursió Parc Natural declarat el
1994, el cim del qual limita entre Áraba i Bizkaia.
Dia 3: Urkiola.
El santuario d'Urkiola es troba al municipi del mateix nom envoltat de boscos de faig,
freixes i bedolls. Aproximadament a 750 m sobre el mar, és un lloc amb encant i relaxant.
Dia 4: Santuari de Urkiola-Anboto.
El cim de l'Anboto (1331m), és el més espectacular dels tres i el més rellevant d'Euskal
Herria. La mitologia Basca situa en el seu cim La Mari, considerant el cim "sagrat".
Dia 5: Araotz-Santuari d'Aranzazu-Zumarraundi.
A l'inici d'aquesta ruta visitarem l'Aitzulo, una espectacular formació a la muntanya en
forma de cova oberta per seguir per la "senda del agua". Des d'aquest punt, anirem fins al
Santuari, i des d'allà realitzarem la segona part de la ruta per les campas d'Urbia fins a
Zumarraundi. Visita a les cabanes de producció de formatges.
Dia 6: Ascens a l'Aizkorri.
Última ruta per despedir el País Basc realitzant l'ascensió a l'Aizkorri. Aquest cim, d'accés
fàcil, ens proporcionarà una panoràmica indescriptible de la zona. Trasllat al tren i
despedida.
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Logística i personal
Activitat realitzada per Tècnics de mitja muntanya titulats per el Ministeri d'Educació. Dos tècnics per
sortida (obrint i tancant grup, en cas de ser més de 8 participants)
Vehicle de suport durant tots els dies d'activitat. Transport d'equipatge pesat entre un allotjament i una
altre.
Informació d'interès turístic i cultural.
Assegurança d'accidents i responsabilitat civil.
Telèfon de contacte amb la organització 24h.
Activitats a mida per a grups, adaptant nivell tècnic, físic i duració de l'activitat.

El preu inclou:
-Allotjament en habitacions dobles.
-Guia de muntanya.
-Mitja pensió de tots els dies del viatge. No entra pic-nic de ruta.
-Personal i vehicles de suport. (en cas de ser més de 8 persones)
-Assegurances d'accidents i responsabilitat civil.
-Bitllet de tren fins dia 5 de Juny. A partir d'aquesta data, s'ha d'abonar la diferència del preu del bitllet.
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