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JARDUERAREN OINARRIZKO DESKRIBAPENA 
 

 

JARDUERA EDO ZERBITZU-MOTA   ZERBITZUA 

ESPELEOLOGIA ABARO - JENTILZUBI 

DESKRIBAPEN TEKNIKOA   

- Sentsazio gogorren bila dabitzan abenturazaleentzat bakarrik egokia den jarduera,. 

- Gainditu beharreko zailtasun ugarirekin ibilbide osoa,. 

- Abaroko simatik sartuko gara eta Jentilzubiko kobazulotik irtengo gara. 

- Uretako eremu bat, bi rapel eta hiru eskulekurekin, uraren orro gogorraren azpian. 

- Gero, El Gran Cañonera iristeko, destrepez eta eskaladaz betetako gune bat. 

- Amaitzeko, labirinto batetik kanpora eramaten gaituzten gatera-gune dibertigarri bat. 

- Sentsazio ahaztezinez betetako kalitate handiko jarduera. 

DESKRIBAPEN FISIKOA 

- 15 minutu inguru  zuloaren sarreraraino. 

- 3 ordu inguruko jarduera fisikoa. 

- 10 minutuko itzulera. 

GUTXI GORABEHERAKO IRAUPENA GARAIA 

4-5 ordu Urte osoa 

GARATZEKO LEKUA ELKARGUNEA KOORDENADAK 

Dima (Bizkaia) Dimako Turismo Bulegoko aparkalekuan.  (Google Maps) 43.142223, -2.751070 

TARIFAK (BEZa 21% barne) 

 PARTIKULARRAK IKASLE-TALDEAK/ELKARTEAK 

6-15 pax 70  65  

16-24 pax 65  60  

OHARRA: ikasle talde, elkarte eta erakundeei neurrira egindako aurrekontua eskatzea gomendatzen diegu. 

JARDUERAREN MAPA 
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DATU FISIKOAK ETA TEKNIKOAK 
 

GUTXIENEKO PARTE-HARTZAILE KOPURUA GEHIENEKO PARTE-HARTZAILE KOPURUA 

6 lagun 24 lagun 

ZAILTASUN-MAILA GUTXIENEKO ADIN GOMENDAGARRIA RATIOA 

III  (Altua) 12 urte 8 laguneko begirale bat 

BEHARREZKO GAITASUN PERTSONALAK 

- Jarduera egokia pertsona ausartentzat, jarduera fisikoa maiz egiten ohituak daudenentzat. 

- Komeni da aurretik rapelatzen jakitea edo antzeko jardueraren bat egin izana. 

- 90 kg-tik gorako pisua duten pertsonek jarduera egin dezaketen kontsultatu beharko dute. 

- Haurdun daudenentzat ez-egokia. 

- Kontsultatu klaustrofobia edo desgaitasunen bat duten pertsonek jarduera egin dezaketen. 

OHARRAK: 

OSO GARRANTZITSUA: lehenengo rapela jaitsi eta gero, inork ezin izango du bueltarik eman. 

Parte-hartzaileek enpresari jakinarazi behar diote desgaitasun fisiko, psikologiko edo sentsorialen bat edo gaixotasun kardiobaskularren bat duen 
edo haurdun dagoen. 

MATERIALAK ETA EKIPAMENDUA 

JARDUERAN BARNE DAUDEN MATERIALAK: 

- Argiztapena duen kaskoa. 

- Ainguraketa-zulodun arnesa eta 8. motako jaitsigailua. 

- Oihalezko buzoa. 

- Jarduerarako behar den material teknikoa. (Sokak eta segurtasuneko beste material batzuk) 

 

JARDUERA EGITEKO NAHITAEZKO EKIPAMENDUA 

- Busti eta zikindu ahal izateko arropa zaharra. 

- Adibidez: txandal bat, jertse bat eta azpitik eramateko kamiseta termiko bat. 

- Egoera onean dauden mendiko botak, lur irregular eta irristakorretan ibiltzeko. 

- Eskuoihala, arropa eta ordezko oinetakoak. 

- Zabor-poltsa bat, arropa bustia eta zikindua gordetzeko. 

  

BARNE HARTUTAKO ZERBITZUAK SARTU GABEKO ZERBITZUAK 

- Gida espezializatuak dituzten jarduerak. 

- Jarduerarako behar den material teknikoa. 

- Erantzukizun zibileko eta  asistentzia sanitarioko asegurua 

- Garraioa jardueran zehar. 

- Janaria edo ura jardueran zehar. 

- kontsultatu ostatua eskuragarri dagoen. 

ARGAZKI-ALBUMA JARDUERAREN BIDEOAK 

Facebook-n argazki bildumak 

Video Espeleología en Jentilzubi (2011) 

Divulgación de a Espeleología (2009) 

Video Espeleología en Euskadi (2012) 

JARDUERAREN ARGAZKIAK 
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