
KONTRABANDISTEN 

UDALEKUA  2.0

2023ko Udalekuak
Datorren udarako Kontrabandisten Udalekuaz gain, bigarren 
bertsioa egitea erabaki dugu; proiektu hau urte askotan zehar 
udalekuaren parte izan diren gazteei zuzendua izango da.

Kontrabandisten  ohiko  udalekuan  bezala  Arritxulo,  Arantza 
eta  Beintzako  aterpetxeetan  lo  egingo  dugu  baina,  kasu 
honetan, udalekuak guztira 10 egun eta 9 gau izango ditu.



KB 2.0

UDALEKUAREN DATA:

510€PREZIOA: 

Prezioan sartzen da:

• Pentsio osoa, lehenengo eguneko afaritik azken eguneko gosariraino (10 egun / 9 gau).
• Alojamendua aterpetxe turistikoetan eta bi bibak gau (hornikuntza).
• Hezitzaile-Mendi Gidarien zerbitzua jardueretan eta egonaldi osoan zehar.
• Garraio zerbitzua Hondarribitik Arritxulora eta Arantzatik Etxalarrera (joan-etorria).
• Escape room-eko sarrera eta Xanti Elizagoienekin solasaldia.
• Laguntzako kotxea, antolakuntzak beharrezkoa ikusten duen uneetan.
• Programa osoaren asegurua.

ABUZTUAREN 18TIK 27RA

Prezioan ez da sartzen:

• Udalekuaren hasiera (Arritxulo) eta bukaera (Beintza) puntuetara garraioa.
• Mendiko materiala eta/edo arropa.
• Ekipajearen garraioa (bakarrik lotako aislantea).
• Aparteko jatekoak.

Ardura eta erantzukizuna:
• Adingabeak (18 urtetik behitikoak): gurasoen onespena (matrikulazio arrunta)
• 18 urtetik goitikoak: konpromezu agiri bat sinatu beharko dute, beraien rola eta 
antolakuntzaren arauak onartuz. 



EGUNETIK EGUNERAKO EGITARAUA
2023ko abuztuaren 18tik 27ra

Abuztuaren 18a:

18etan,  ARRITXULO  Aterpetxea  (Oiartzun).  Taldearen  harrera  eta  aurkezpena;  elkar 
ezagutzeko jokuak. Ibilaldiaren ezaugarri nagusiak eta antolkauntza. Gure motxila aztertu 
eta sailkatu. Afaldu eta lo, Arritxulon.

Eguneko gakoak: elkartzea, aurkezpena, elkar ezagutzea, 
gure abentura, gure motxila

Abuztuaren 19a:

Gosaldu ondoren, eguneko motxilarekin, ibilaldi hau eginen dugu: Arritxulo – Aiako Harria – 
Elurretxe lepoa - Irusta Urjauzia - Irun; 12 km eta 600 mt desnibel negatiboa. Irunen hiriko 
autobusean  Hondarribira  eta  han  ibilaldiaren  2.  zatia  eginen  dugu: 
Hondarribia-Guadalupe-Artzu portu (kalak)  –  Higer;  8  km eta  250 mt desnibela.  Itsasoan 
bainu  freskagarri  bat  hartu  eta  Higerren  autobusa  hartu  eta  itzuliko  gara.  Afaldu  eta  lo, 
Arritxulon.

Eguneko  gakoak:  Aiako  Harrietako  bidexkak  eta 
hamildegiak,  Comet  Sarea  Elurretxen,  itsasoko 
kontrabandoa eta bainu freskagarria itsasoan.

Abuztuaren 20a:

Gosaldu ondoren, egun osoko ibilaldia eginen dugu: Arritxulo – Bianditz - Artikutza (muga) - 
Arantza; 16 km eta 700 mt desnibel positiboa. Motxila osoa (*) eramanen dugu bizkarrean, 
piknikarekin. Gure ahalmen fisikoa proba. Afaldu eta lo, Arantzako Aterpen.

Eguneko  gakoak:  Artikutza,  menditsua  eta  basatia, 
motxila  osoa  bizkarrean,  Portugaldik  Frantziaruntz 
emigrazioa;  Goizueta  eta  Donostirako  kontrabando 
bideak. 



Abuztuaren 21a:

Egun  lasaia  eta  bainu  freskagarria  hartzeko  aukera:  Putzubeltz  Urjauzira  joan-etorriko 
ibilaldia;  10 km eta 200 mt desnibel positiboa, motxila arinarekin.  Bazkaldu, afaldu eta lo, 
Arantzako Aterpen.

Eguneko  gakoak:  Egun  lasaia,  bainu  freskagarria, 
kontrabandoa Ekaitzako malda handietan, Arantza herria, 
gaubela, etxean bazkaldu.

Abuztuaren 22a:

Gosaldu  ondoren,  autobusez  Etxalarrera  joan  eta  goizean  ibilaldi  hau  eginen  dugu: 
Lizaietako  lepoa  –  Etxalar;  8  km  eta  400  mtko  jeitsiera.  Bidean,  Xanti  Elizagoien 
kontrabandista  ohiarekin  elkartu  eta  bere  pasadizoak  ezagutuko  ditugu.  Etxalarren 
bazkaldu (piknika) eta gero, herrian hainbat joku eta kontrabandoaren bizipenetan sartuko 
gara, bertako “escape room” aretoan. Itzulia, autobusez. Afaldu eta lo, Arantzako Aterpen.

Eguneko  gakoak:  Etxalar  eta  Sarako  muga, 
kontrabandoan  puntu  “beroa”  eta  Xantiren  bizipenak; 
“Escape room”, abentura modernizatua.

Abuztuaren 23a:

Gosaldu ondoren, motxila osoa (*) bizkarrean hartuta, Aterpeko Zuhaitz Parkean arborismo 
saioa eta Arantza – Buztitz lepoa – Mendaur (*) – Urtegia ibilaldia eginen dugu; 12 km eta 
800  mt  desnibel  positiboa.  Bidean  bazkaldu  (piknika).  Bertan  bainatzeko  aukera,  bertan 
afaldu (Beintzako Aterpetxe�k ekarria) eta bibak eginen dugu.

Eguneko gakoak: Zuhaitzetan zintzilik, abentura; Buztitz 
eta  Mendaurko  maldak,  motxila  handia  bizkarrean; 
urtegia eta gaubela; bibak eta gaueko soinuak.



Abuztuaren 24a:

Gosaldu  ondoren,  motxila  osoa  (*)  bizkarrean  hartuta,  Mendaurko  Urtegia  –  Aurtitz  – 
Zubieta (*) - Beintza ibilaldia eginen dugu; 16 km eta 500 mt desnibel positiboa (eta 800 mt 
desnibel  negatiboa).   Bidean, bainatzeko aukera Ezkurra errekan. Afaldu eta lo,  Beintzako 
Aterpetxean.

Eguneko  gakoak:  Naturan  esnatu;  Malerrek,   maldan 
beheiti  eta  goiti,  motxila  bizkarrean;  Zubieta  herria  eta 
bainu freskagarria. Beintzako Aterpetxea, etxean bezala.

Abuztuaren 25a:

Egun  lasaia  eta  indarrak  berritzeko  aukera  izanen  dugu.  Lezealde  kobazuloa  bisitatu 
(espeleo  2.  maila)  eta  hainbat  joku  eginen  dugu.  Motxila  arina.  Bazkaldu,  afaldu  eta  lo, 
Beintzako Aterpetxean.

Eguneko gakoak: Egun lasaia, masailak, etxean bazkaldu, 
pilota  partiduak;  Lezealde  kobazuloa,  lur  azpiko 
sensazioak. 

Abuztuaren 26a:

Gosaldu  ondoren,  Beintzatik  Leurtzako  urtegietara  abiatu,  bertan  bainatu,  bazkaldu 
(piknika)  eta  egun  pasa  eginen  dugu;  12  km  eta  600  mt  desnibel  positiboa,  motxila 
ertainarekin   (*).  Arratsaldean,  inguruan  bibak  gaua  prestatuko  dugu  (afaria  Beintzako 
Aterpetxe�k ekarria).

Eguneko gakoak: Goxo esnatu, lasai gosaldu; Leurtzako 
Urtegiak,  merezitako  bainu  freskagarria;  Belateko  bide 
lapurrak  eta  emigranteen  mendi  “gidariak”;  bibak  gaua, 
izarpean.



Abuztuaren 27a:

Esnatu eta Leurtzatik Beintzara jeitsiko gara,  3 km eta 400 mt desnibel  negatiboa eginez. 
Aterpetxean gosaldu, ekipajea prestatu eta agurtuko dugu elkar. 

Eguneko  gakoak:  Maldan  beheiti  eta  ederki  gosaldu; 
ekipajea prestatu eta zer moduzko experientzia? 

(*) OHARRAK:
• Motxila osoa: ibilaldian zehar gure motxila-ekipaje osoa eramanen 
 dugu, horrega�k ongi kalkulatu beharko dugu. Bolumena ekiditeko, 
 laguntzako kotxeak bakarrik lotako aislanteak garraiatuko ditu. 
 Motxila ertaina: Leurtzako bainua eta bibak gauerako materiala, 
 gainontzekoa aterpetxean utziz.

• Mendaur: tontorrerako igoera aukeran da, motxilarik gabe. 
 Joan-etorriko tartea denez, nahi duenak Buz�tz lepoan gelditzen 
 ahal da.

• Zubieta: Zubieta�k pasatuko da, bainatzeko aukera da eta 
 Beintzarako igoera lasaiagoa da (ez da Agotaburuko antenara igo 
 behar).

• Bibak gauak: bat Mendaurren (urtegian) eta bertzea, oraindik 
 zehaztu gabeko Leurtza inguruko leku batean.

• Desnibelak: posi�boak, maldan gorakoak; nega�boak, maldan 
 beherakoak.

• Eguraldia: eguraldiaren arabera, abuztuak 21 (Putzubletz) eta 22 
 (Etxalar) aldakorrak dira; gauza bera abuztuak 25 (Espeleo) eta 
 26-27 (Leurtzako bibaka)


