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JARDUERAREN OINARRIZKO DESKRIBAPENA 
 

 

JARDUERA EDO ZERBITZU-MOTA   ZERBITZUA 

ESPELEOLOGIA LAMINETAKO SISTEMA 

DESKRIBAPEN TEKNIKOA   

- Maila ertaineko edo ertain-altuko jarduera, zenbait zailtasun saihesteko. 

- Aho aktibotik sartuko gara, eta ibaian gora joango gara galeria freatiko luze batetik. 

- Gero, eskalada labur baten bidez, eremu fosilera iritsiko gara. 

- Gaterek, estuek, galeria handiek, eskaladek eta destrepeek emozioa ematen diote jarduerari. 

- Kolore, forma eta egitura desberdineko formazioek girotzen dute erdiko ibilbidea. 

- Ia azkenean, gatera bertikal batek jarriko dio punturik indartsuena jarduerari. 

DESKRIBAPEN FISIKOA 

- Aurkezpenaren ondoren, jarduera hasten den lekura ibilgailuekin joango gara. 

- 5 minutu inguruko hurbilketa beheranzko arrapala irregular eta irristakor samar batetik. 

- 3 ordu inguruko jarduera fisikoa. 

- Jarduera amaitzean, ibilgailuen ondoko kobazuloan agertuko gara. 

GUTXI GORABEHERAKO IRAUPENA GARAIA 

3-4 ordu Urte osoa 

GARATZEKO LEKUA ELKARGUNEA KOORDENADAK 

Berriatua (Bizkaia) 
Milloi gaina, Markina eta Lekeitio artean. Trontxo taberna. (Google 

Maps) 
43.313900, -2.481885 

TARIFAK (BEZa 21% barne) 

 PARTIKULARRAK IKASLE-TALDEAK/ELKARTEAK 

6-15 pax 60  55  

16-24 pax 55  50  

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 

II  (Ertaina - Altua) 12 urte 1 monitor por cada 8 participantes 

BEHARREZKO GAITASUN PERTSONALAK 

- Pertsona ausartentzat, jarduera fisikoa maiz egiten ohituak daudenentzako jarduera egokia. 

- Haurdun daudenentzako ez-egokia. 

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

OHARRAK: 

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. 

- Oihalezko buzoa. 

 

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.  
 

EKIPAMENDU GOMENDAGARRIA 

- Belaun-babesak (aukerakoa, baina gomendagarria) 

OHARRA: gomazko botak edo Katiuskak izanez gero, mendiko botak baino egokiagoak dira jarduera horretarako; ibaian maniobrak ondo eginez 
gero, oinak bustitzea saihestuko dugu. 

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-m argazki bilduma 
Video Espeleología en Lamiñak (2011) 

Video Espeleología en Euskadi (2012) 

FOTOGRAFÍAS DE LA ACTIVIDAD 
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