IRUNGO MENDIZALEAK

ARRIBES DE DUERO (SALAMANCA)
EGITARAUA
2016 ko MARTXOAK 24 tik - 28 ra.
24 an – Irundik; irteera........................................6:30
Salamancara heltzea -Kapitala..............12:30
Aisialdia eta guzti
...........................17:00
Vitigudino- etaranzko irteera.................17:00
Vitigudino-etara heltzea.........................18:00
Lojeamendua HOTEL LA VIÑA
25 an - Hinojosa de Duero ibilaldia (Zirkularra)
26 an -

Lumbrales – Muelle de Vega Terrón ibilaldia

27 an -

Mieza – Aldeadávila ibilaldia

28 an -

Irun-etaranzko irteera............................. 9:00
Gasteiz-en jateko geldituta eta guzti......17:00
Irun-era heltzea......................................18:30

1 – HINOJOSA DE DUERO (Zirkularra) (2016-03-25)
EZAUGARRIAK
DISTANTZIA:
DESNIVELA:
DENBORA:

17,3 km.
+ 675 m. / - 675 m.
5 or. 15´ - 5 or. 30´

Etapa zirkularra; Hinojosa de Duero (601m.) herrian hasi eta bukatu.
Vitigudino eskualdean dago herria.
“Juego de Pelota” plazan hasiko dugu etapa; bertako kaleetan ibiliko gara,
eta pista bat hartuko dugu, DSA-590 errepideraino. Hinojosa Salto de
Saucellerekin lotzen du errepide horrek. 2,5 km.
350 metro inguru ibiliko gara bertatik, eta berriz ere pista bat hartuko
dugu. “La Fregeneda” trenbide-pasagunea igaroko dugu. 1985ean itxi
zuten Portugaleko mugarekin lotzen duen linea hori. 3,7 km.
Pista eta xendretan barrena ibiliz jarraituko dugu, igo baino gehiago jaitsiz,
irteeratik altitudea galduz baikoaz. Cerbeko gainetik pasako gara, eta Peña
la Velara iritsiko gara. Han, saroi eta aker-borda berreraikiak ikusi ahal
izango ditugu. 6,9 km.
Hortik, aukera izango dugu Duero ibaiaren ikuspegi ederrak ikusteko, eta
Portugaleko ertzean, Parque Natural do Douro delakoa.
Bidea jarraituz, jaitsiera handi bat hasiko dugu, 360 m-ko desnibela duena
eta Duero ibaiaren ertzera iritsiko gara. Kilometro bat baino gehiagoan,
ertzetik hurbil ibiliko gara, “Colada de Las Aceñas” izena duen eta
trashumantzian abereen pasabidea zen bide batean barrena. Erreka bat
gurutzatzen duen zubi batetik pasako gara, eta berriz ere DSA-590
errepidera irtengo gara (200m), Salto de Saucelletik hurbil. 11,6 km.
Hor, aukera izango dugu etapa laburtu eta autobusean geratzeko.
Errepidea gurutzatuta, GR-14 xendra hartzen da, eta 340 metro desnibela
igoko gara, pixkanaka, beste trenbide-pasagune batera iritsi arte. 15,8 km.
Hortik, eta oso igoera arin batean, "Fuente del Obispo"tik pasako gara, eta
kilometro ingurura, berriz ere hasierako lekura iritsiko gara: Hinojosa de
Duero. 17,3 km.
Aukera izango da herriko jatetxe batean bazkaltzeko.

INGURUAREN BISTA ORIENTAGARRIA

ALDE GORABEHERA GRAFIKOA
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2 – LUMBRALES – MUELLE DE VEGA TERRÓN
(2016-03-26)
EZAUGARRIAK
DISTANTZIA:
DESNIVELA:
DENBORA:

26,1 km.
+ 400 m. / - 925 m.
6 or. 45´ - 7 or.

Desnibel positibo gutxiko etapa. Lehendabiziko bederatzi kilometroak ia-ia
lauak dira; gainerakoak, gora eta behera eten gabe, eta azken hiru
kilometroetan, aldapa beherra handia.
Lumbralesen hasiko dugu etapa (665m) Abadengo Hotelaren ondoan, eta
Cruces kalea hartuko dugu. Laster pista luze bat hartuko dugu sei bat
kilometrora, eta trenbidea gurutzatuko dugu. Xendra bat hartuko dugu, eta
handik barrean, Hinojosa de Dueroko geltokira iritsiko gara. 7,1 km.
Herrirako norabidean jarraituko dugu, eta atzo etapa hasi genuen lekura
iritsiko gara, Juego de Pelota plazara. 9 km.
Han, San Pedro muinorantz abiatuko gara. Herriaren irteeran dago, eta
bertan, Cristo de la Misericordia baseliza erromanikoa dago.
Bertako begiratokitik, panoramika ederra gozatuko dugu, eta urrutira,
Froyako zubia ikusiko dugu; haren azpitik pasako gara, gero, etapan zehar.
Muinotik jaitsiz, atzoko bidea hartuko dugu bostehun bat metrotan, eta
ezkerretik segituko dugu GR-14 La Cabrita bidetik eta Froya bailaratik
barrena; Froyako biaduktuaren azpitik pasako gara. 13,2 km.
Aurrera segita, Lomo Frejora iritsiko gara, eta handik La Fregeneda herria
ikusiko dugu (520m). Hara iritsiko gara, 16,5 km-ren ondoren.
Hor, aukera izango dugu etapa laburtu eta autobusean geratzeko.
Bertako kaleetan barrena ibiltzen jarraituko dugu, eta irteeran, “Erromatar
iturri bat” topatuko dugu; aurrerago, CL-517 errepidea gurutzatuko dugu.
19,9 km.
Hurrengo hiru kilometroetan desnibel gutxiko zoruan barrena ibiliko gara,
420 bat metroko altitudean, ikuspegi zoragarriak dituen leku batera iritsi
arte, eta Quinta de Valicobotik pasako gara. 24,2 km.
Etengabeko jaitsieran, Agueda eta Duero ibaiak bat egiten duten lekuan,
Barca d´Alba herri portugaldarra ikusten dugula, Vega de Terroneko kaira
iritsiko gara (140m). 26,1 km.
Aukera izango da Kaiko jatetxe batean bazkaltzeko.
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MUELLE DE VEGA TERRÓN (Portugal aldetik ateratako argazkia)

3 – MIEZA - ALDEADÁVILA
EZAUGARRIAK
DISTANTZIA:
DESNIVELA:
DENBORA:

(2016-03-27)

23 km.
+ 980 m. / - 960 m.
6 or. 15´ - 6 or. 30´

Mieza herriko sarreran hasiko dugu etapa (680m), Sozietate
Kooperatibaren parean, Vitigudinotik datorren SA-320 errepidean.
Herria gurutzatu, eta GR-14 hartuko dugu. “El Colagón del Tio Paco” eta
“La Code” begiratokietara doan bidegurutzera iritsiko gara (1,7 km, joanetorria). Berriz ere GR-14 hartuta, beherantz doan pista jarraituko dugu,
gereziondo, almendrondo eta haritz artean. Gutxira, bidea estutuz doa eta
aldapa behera handiagoa hartzen du, lizardi batean sartzean. Santa Marina
eta Ropinal errekak gurutzatu eta Salto de Aldeadávila herrixkara iritsiko
gara (260 m). 6,6 km.
Herrixka gurutzatu eta eten gabe igoz GR-14 hartuko dugu La Verde
bidetik, eta Mendoren iturrira iritsiko gara. Metro batzuk aurrerago, GR-14
utziko dugu, eta xendra bat hartuko dugu ezkerrera, La Falla Gorda bidera
eramango gaituena. Goraka segiko dugu, Elektrizitate Azpiestaziora arte
(670 m). 13 km.
Hor, aukera izango dugu etapa laburtu eta autobusean geratzeko.
Errepidea jarraituz, El Fraile begiratokiraino jaitsiko gara. (70 m-ko
desnibela eta 1,6 km-ko joan-etorria).
Berriz itzulita, ibilbidea jarraituz, metro batzuetara, Llano de la Bodega
merenderora iritsiko gara, eta han xendra bat hartuko dugu Picón de Felipe
begiratorkira eramango gaituena. 15,8 km.
Arroka handi eta lau baten gainean dago, 300 m-ko altitudean, Duero
ibaiaren gainean, eta Arribes de Duero Parke Naturaleko granitozko ebaki
ikaragarrienak gozatu ahal izango ditugu. Eguzki-arranoren bat ere ikusi
ahal da, eta hango hormetan habia egiten duten sai arreak.
Ibaiaren ondoan jarraituko dugu, “Camino de Monte El Puerto” bidea hartu
arte, gero berriz ere GR-14 hartzeko, eta gutxira, Aldeadávila herrira
iritsiko gara (700m), eta Monumento al Cabreroren ondoan amaitutzat
emango dugu etapa. 23 km.
Aukera izango da herriko jatetxe batean bazkaltzeko.
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PRESA DE ALDEADÁVILA (Fraidearen begiratokitik )

