
3000 iboiak- 3 etapa

3000 iboiak- 3 etapa

Lehen eguna:  Soques-Soba muinoa-Arriel  (2824 m.)-Petit  Arriel

(2640 m.)- Arremoulit aterpetxea

o 10 km.

o Denborak: 6 ordu (Igoera: 3+1 Arriel gailurra+ jaitsialdia: 2 ordu).

o Soques-Sobako muinoa 2,5 ordu

o Sobako muinoa-Arriel-eko muinoa 0,5 ordu

o Arriel gailurra (2824 m.) Igoera 0,5 ordu. Jaitsialdia 0,5 ordu. 

o Arriel-eko muinoa-Arrious-eko muinoa ordubete.

o Arrious-eko muinoa-Arremoulit 45 min.

Desnibelak 1450+150 m. Arriel-eko tontorrera igoz.

Portaletetik jaitsiz bost bat kilometro, Pont de Estrémère-ko elurjausien kontrako babesak

pasatu eta gero Caillou de Soques aurkituko dugu. (1240 m.). Ibilaldiari ekingo diogu Arrious-

eko haranean zehar,  basoan barrena aurrenik,  eta,  gorago,  aldatsean gora  lur  soilean zehar,

Midi-D´Ossau-ren  ikuspegi  ederra  dugula  (2884  m.)  gure  bizkarretik.  Eskuin  aldetik  joaz

harkaitz  bloke handi  batera  iritsiko gara,  Quèbe d´Arrou izenaz ezaguna (1780 m.).  Bertan

bibak leku bat datza eta, egun, harritzar blokeari itsatsitako aterpetxe bat. 

3000 iboi- 3 urrats

3000 iboi. 3. urratsa

Gorago  bidezidorrak  zigi-zaga  batzuk  egiten  ditu,  lehen  zapalda  batean  uzten

gaituela; zeinak beste aldats zigizagatsuan bigarren zapalda batera garamatzan zeinetan

aintzira bat izan baitzen bertan. Piskat gorago, Arrious-eko mendatera iristen da (2.259

m.).

Gorago  xendak  sigisaga  batzuk  egiten  ditu  lehen  zapalda  batean  uzten  gaituela,

zeinak beste aldats bihurgunetsu baten ondoren bigarren zapalda batera garamatzan, non

aintzira bat izan baitzen. Piskat gorago Arrious-eko muinoa aurkituko dugu (2259 m.) 

Guk Hrantz egingo dugu bira lehen zapalda honetan. Aldatsean gora egingo dugu Sobe-ko

haranean  murgiltzen  garela  zeina  paraleloki  baitoa  Arrious-eko  aintzira  biltzen  duenarekin.

Harantxo honetan gora Soba-ko mendatera helduko gara (2.449 m.) (bi ordu t´erdi).

Hemen bertan kontrako maldako Arriel-en bidearekin egiten dugu bat. Eskuin aldetik Petit

Arriel (2683 m.) inguratuz –Faux Arriel edo Sasi Arriela ere deitua– Arrieles-ko mendateko

arrakala iritsiko dugu (2608 m. (ordu erdi).



Arriel tontorraren gailurra (2824 m.) (Igoera ordu erdi, jaitsiera ordu erdi).

IMko mazela tentea igoko dugu Arriel-eko erpineraino (2824 m.). Aldatsa gogortu

egiten da,  harripilak arretaz jarraituko ditugu zeintzuek zenbait  eskalada urrats  errez

duten bira multzo batean zehar eramango gaituzten (I). Bitarte horizontal txiki batetik

igaro ondoren, aereoa baina erraza, gailurrera helduko gara. Arriel-eko muinora itzuliko

gara. 

Arriel  txikira igoko gara eta haren hegoaldeko mazelatik gora doan xendatxo bati

lotuz jarraituko dugu mendilerrotik hurbil.  Gailurretik IErantz jaitsiko gara bidezidor

garbirik gabe baina zailtasun handirik barik. 2350 metro ingurutan norabidea aldatuko

dugu iparralderantz gehiago joaz baina jaitsiera xumean jarraituko dugu maldan behera

ertzetik geroz eta bidezidor markatuagotik Arrious-eko lakura iritsi arte (ordubete).

Hemen eskuinetik abiatzen den bidea hartuko dugu (Hrp) zeinak Orteig-eko Pasaje-

ra eramango gaituen (zirga). Lehor badago ez da zaila: zirga batek seguruago sentitzera

garamatza. 300 metro inguru luzatzen den igarobide honen ondoren, xenda ehun metro

inguruko desnibela jaisten da Arremoulit-eko aterpetxera iritsiko garelarik (45 m.).

2. eguna. Arremoulit aterpea-Palas (2974m)-Larribet aterpea.

 7 Km

 Denborak: 7 ordu (igoera 2 + 3 Palas tontorra + jaitsialdia: 2 ordu)

o Arremoulit – Col de Palas  ordubete

o Palas-ko muinoa –Ledormeur tximinia: 45 minutu

o Palas erpina (2974m) Ledormeur tximiniatik: igoera 2 ordu. Jaitsiera ordubete

o Ledormeur tximiniatik–Lavedan mendatea: 45 min

o Lavedan mendatea–Larribet: ordubete 15 min

 D+ 400 + D+400 (Palas erpina igoaz)

Aterpetxetiko  hasierako  lehen  tarteak  apur  bat  norabidea  galtzea  ekar  diezaguke.

Lehenengo, lakuaren ezker aldetik  ertzean barrena doan bidezidor bat hartuko dugu.

Arremoulit-eko muinora garamatzan bidezidorra da. Baina handik gutxira,  egurrezko

zutoin  batean  non  seinaleak  galduak  baitzeuden,  ezkerreko  desbideraketa  hautatuko

dugu. Bidezidorra aterpeari ura ematen dion polietilenozko hoditeria beltzari jarraitzen

dio eta HRPtik Palas-ko lepora doa. 

Harriarteetan  barrena goaz aurrenik eta  gero harritza batetik  iboi bat  daukan ibar

txiki bateraino, hura ertzetik hartuz eta, gure ezkerretara utziz, hurrengo erripa igoko



dugu,  beti  ere  Ekialderantzako  norabidean  Palas-en  leporaino  iritsiz  (ordubete

aterpetik).

Bloke artean beste aldera igaroko gara. Gure aurrean Balaitous eta Frondellas ditugu

eta, behe-behean, Arriel-eko aintzirak. Oraingoan gure ezkerretik eta albotik joko dugu

Palas-en haitzertzetik ateratzen den hormabularretako bat saihesteko, harritza makur eta

harkaitzetan barrena, Palas-en azpian dagoen zirku txikira heltzeko (45 min.) 

Palas mendiaren erpina (2974 m.) (igoera bi ordu, jaitsiera ordubete).

Eta  horra  orain  auziaren  muinetako  batean:  Ledormeur  tximinia  aurkitzea.  Harri

soltean  gora  goaz  ia  zirkuaren  erdiraino,  gure  ezkerren  dagoen  tximinia  etzan  bat

saihestuz, plaka handiak ditu bere ezker aldean zeinetatik badirudi igo daitekeela, eta

harritzatik artez bertara hel daitekeela. 

Hormara  iritsi  eta  lehenengo  metro  batzuk  igoko  ditugu  aski  leunduak  dauden

granitozko plaketan barrena eta gero, tximinia bertikal batetatik katamarran igo pare bat

metro. Nahiz eta tximiniak jarraitu egiten duen gure ezkerretara bira horizontal labur bat

dugu zeinak Ledormeur tximiniapean uzten gaituen. Hasieran pintura gorriko markak

ikusiko ditugu (tximinia guztian zehar ageri dira) bai eta finkagailu bat rappel egiteko

hura ere gorriz markatua.

Tximinian  barrena  goaz  katamarran,  zenbait  puntutan  aski  bertikala  den  igoeran

gora;  oratzelekuak  asko badira  ere,  harik  eta  hormabularrera  irtengo garen  arte  non

markaturiko xenda bat dugun zeinak haitzertza ekiditen duen eta gorantz jarraitzen duen

alderdi belartsu batean zehar, hasieran haitzertzaren ekialdetik. 

Piska bat gorago, bideak haitzertza gurutzatzen du, gure eskuinetan lagatzen duela,

eta gorantz darrai ixten doan kanal zabal batean amaitzen dela, ia-ia gailurrean, harako

moldez non eskuak erabiltzera behartuko gaituen azken blokeak gainditzeko eta Pallás

edo Palas erpinaren gainera iristeko (2974 m.). 

Bide  beretik  jaitsiko  gara  Ledormeur-eko  tximiniaren  oineraino.  Rappel  bat  jar

daiteke (60 metroko soka) edo bi (30 metroko soka). 

Hemendik Pallas-en hego mazelaren albo-bideari ekingo diogu zeina amaituko baita

Lavedan-eko porturantzako igoera gogorrarekin (2615 m. (45 min.)

Lavedan-eko portutik Ekialderantz jaitsi behar dugu lur malkartsuan barrena zeinetan

pare  bat  tontor  gaindituko  beharko ditugun jaitsieran  goazela  Micoulaou-ko aintzira

txikietara heltzen garela. Leku honetatik jaitsiera xumean segituko dugu Batcrabère-ko



goiko lakura iritsi arte; zelai batera iritsiko gara eta, bertatik, beherantz beheko lakura

joko dugu.

Hemendik IErantz igotzen jarraituko dugu la Garenère-ko arraila iritsi arte (2189 m.).

Hemendik  bertatik  Larribet-eko aterpetxea  begiztatu  ahal  izango  dugu  (ordubete  25

minutu). 

Hirugarren eguna. Larribet aterpea-Le Lurien-Fabrèges

o 16 km.

Denborak: zazpi ordu (Le Lurien-era altxa gabe).

Igoera: 5 ordu (1,5+1 Le Lurien) + Jaitsialdia: 2 ordu

o Larribet – erdiko muinoa: ordubete

o Col. Intermedio – Col de Lie  1 h

o Lie-ko muinoa–Batboucou-ko lakuak 1,5 ordu

o Batboucou lakuak–Lurien-go muinoa: 1,5 ordu

o Le Lurien (2799 m) igoera: 1,5 ordu. Jaitsiera: ordubete.

o Lurien-go muinoa–Fabrèges: bi ordu.

o D+ 950 + D+ 450 m Le Lurien igotzen bada.

Larribet-eko  aterpearen  atzeko  aldetik  ekiten  diogu  bidezidor  bati  Batcrabere-ko

lakuetarantz doana; xenda ongi markaturik dago eta eskuinerantzako joera du, muino

itxurako puntu bateraino irteten garela (Brèche de la Garenère) non dagoeneko lakuak

begiztatzen ditugun.  Hemen beherantz  egin behar  dugu eskuinerantz xendari  jarraiki

zeinak  beheko  lakura  jaitsiz  bloke  handia  batzuen  barruti  batean  uzten  baikaitu.

Zeharkatu egin beharko ditugu beraiek beste isurialdera pasatzeko eta gorantz egiten

hasi gogor ezkerrerantzako joera duen bidezidor bati jarraituz zeinak harrizko erreten

handi batera garamatzan. Harripilak eta HRPko marka bidez seinaleztapen ona daukagu.

Igoera latza duen kanala altxatuz bitarteko muino batera irtengo gara nondik Lie-ko

muinoa ikusiko dugun (ordubete inguru Larribet-eko aterpetik) 

Ezkerrerantz  egingo  dugun  jaitsiera  xumeak  Lie-ko  muinora  eramango  gaitu

bidezidor  on  batean  zehar.  Destrepe  txiki  batek  muinora  igoera  bideratzen  duen

kanalaren  oinean utziko  gaitu.  Harri  soltean  burutuko ditugun igoera  metro  batzuen

ondoren, Lie-ko muinora iritsiko gara (ordubete inguru bitarteko muinotik)

Batboucou-ko  aintziren  isurialderantz  jaitsiko  gara  orain,  bloke  handiko  esparru

batetik. Inguru honetan aurrerabidea neketsua gertatzen da baina harripila onak daude



jaitsaldia markatzen dutenak. Beherago, bloke esparru hau gaindituz, bidezidor batera

irtengo gara eta Batboucou-ko aintziretara helduko. (1,5 ordu)

Euren ezker aldetik eta xenda on batetik inguratuko ditugu lakuak eta, Artouste-ko

lakua begiztatuko dugu, nora egoera onean dagoen xenda bati jarraiki helduko garen.

Lakuari eusteko horma zeharkatu eta gorantz ekingo diogu beste isurialdetik Lurien-eko

muinorantz (ordubete t´erdi).

Le Lurien gailurra (2799 m.) (Igoera 1,5 ordu; jaitsiera ordubete)

3000 Iboiak– 3 urrats

3000 Iboi – 3. urratsa

Hemendik hasten da gailurrerantzako bitarterik gogorrena. Ongi markaturiko xenda

batek  harritza  handi  batean  murgilduko  gaitu,  non  ikusmiran  izango  dugun  bitarte

harkaitsua zeina noizbehinka eskuen laguntzaz gainditu beharko dugun.

Harkaizpea erdietsi bezain azkar, berau ezker aldetik hartuko dugu hormari itsatsita

goazela, horrela aise eta errazago gaindituko dugu puntu hau.

Berriro harritza-bitarte luzea zain dugu, eta, nahiz eta gailurra hurbil ikusi, bitarte on

bat  geratuko zaigu  oraindik,  baina  noizbehinka  atzera  begiratzen  dugula,  inguratzen

gaituen paisaiaz ohartuz, askoz atseginagoa egingo zaigu gailurrerako bidea.  

Markaturiko  xendatik,  zeina  harritzan  barrena  baitoa,  hurbilduz  joango  gara

erpinaren oineraino (19. waypointa),  non leku are harkaitsuago batean sartuko garen

eskuak baliatuz arituko garelarik harritza atzean uzten dugula. 

Leku honetatik gailurreko haitzertza iritsi arte bitarte xuta da non toki zenbaitetan

eskuak  erabiliko  ditugun  halaber;  edozein  modutan  ez  dago  aparteko  zailtasunik

beharrezko arreta hartzen badugu.  

Bitarte hau gaindu ondoren, gailurreko haitzertzera helduko gara (22. waypointa).

Beroni jarraituz, atseginagoa den iparraldetik joango gara, hegoalderantzako ebakidura

ekidinez, eta, arretaz, Lurien-eko gailurrera iritsiko gara (2826 m.). 

Gailurrak ikuspegi handia eskaintzen digu Palas erpinerantz eta Balaitous eta Arriel

mendi alderantz.  Ahantzi gabe haranaren menderatzailea den Midi d´Ossau-ren erpin

ospetsua.  Gure oinetan  Artousteko lakua  izango dugu eta,  Arremoulit-eko aintzirak,

berauek bertako aterpetxeari izena ematen diote. Oso txikia ikusten da hura goitik, horra

buruturiko ahaleginari ematen zaion sari ahantzezina. 



Fabrèges-eraino jaitsiera muinotik (bi ordu).

Behin muinoan gaudela, Lurien-eko lakura jaitsiko gara, bere eskuineko bazterretik

inguratzen dugula. Beherantz segituko dugu troka estu batean zehar ordoki txiki batean

datzan iboi txiki batera helduz. Beherago oraindik txapazko aterpe batera iritsiko gara

(Lurien etxola).

Errekasto  bati  paraleloki  jarraituko  diogu  kanal  zabal  bat  topatu  arte  zeinak

larremendi  batean  lagako gaituen.  Jarraian,  bizkar  handi  bat  bere  ezkerreko ertzetik

pasatuko dugu.  Ibar  handi  honetatik  jarraituz,  leku basotsu batera iritsiko gara (hito

handi bat aurkituko dugu).

Basoan barneratuz hasiko gara beherantz paraje soil batera heltzen garela, eta, tarte

bat errekatxo baten ondotik eginez,  beherantz jarraituko dugu nabarmen toki basotsu

batean zehar. Zutoin batera iritsiko gara non ibilbidearen 4 zenbakia irakurriko dugun,

trail-run ibilbidearen geltokia.  Hemendik zeharkaldia amaitzen den aparkalekua ikusi

ahal izango dugu.
.


