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DON:IBANE GARAZI:

Deze etappe is 27 km lang,
kent een hoogteverschil van
1300 m en vergt gemiddeld 8
uur (uitgaand van een rugzak
van 7 tot 12 kilo).
Het weer kan snel omslaan en
mist kan plotseling opkomen,
waardoor het lastig kan zijn
cm de route te vinden.
Het is zaak om vroeg te
vertrekken, op zijn laatst om
8 uur (afhankelijk van het
seizoen).
Zorg voor warme kleren, soms
zelfs in de zomer, en goede
regenkleding, in elk seizoen. ,
Neem drinken mee voor
onderweg. De waterplaatsen
onderweg staan soms droog.

) Om op de route te komen: volg
de Rue de la Citadelle naar
beneden, steek het riviertje
over en ga rechtdoor, naar de
Porte d'Espagne. Na de poort
rechtdoor. Laat vervolgens de
alternatieve route rechts
Iiggen. Kort daarna staat een
groot bord met "Chemin de
Saint-Jacques". Sla hier de
Rue du maréchal Harispe in,
die sterk stijgt.
Tegenover de "table
d'orientation" (bij een
uitzichtspunt, zie (1) op het
kaartje) kunt u water tappen.
Sla bij de Vierge de Biakorri
(ten onrechte ook wei de
Vierge d'Orisson genoemd (2))
niet linksaf.
De plaats waar u de
asfaltweg moet verlaten is
aangegeven door een grote
stapel stenen ("Cairn", (3»
en vervolgens door een stenen
kruis. Loop verder omhoog
naar de Col de Bentarte; loop
daarna langs het prikkeldraad
naar een bron ("Fontaine") ~n
passeer een veerooster (4);
Volg de route naar rechts, via

) een tamelijk vlak stuk. Loop
daarna verder omhoog.
Bij de Col de Lepoeder (5)
aangekomen is het beter om
niet de afdaling door het bos
te nemen. Volg de asfaltweg
(de lussen kunt u afsnijden)
naar de historische Col
d'Ibaneta, waar vroeger een
kerkje' en een hospitaal
stonden (nu staat er een
moderne kapel).
Loop vanaf de Col naar
beneden, langs een centrum
voor vogelbescherming en
links parallel aan de autoweg,
naar Roncevaux.


