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Sair cedo!
Esta etapa tem 1400m de
desnfvel e 26,3 km de distancia.
Esta etapa toma mais ou menos
cita horas com uma mochila de
7 a 12 kg. a mautempo 0 a
neblina podem chegar de
repente 0 que provoca
dificuldades de sinalizaçao.

É imprescindfvel sair bem cedo
antes das oito horas (depende
ga temporada).
E preciso ter roupa quente,
mesmo no verac e uma boa
roupa de chuva em qualquer
~staçao. ,
E preciso ter agua logo na safda
porque as fontes nem sempre
estao funcionando.

1 Para chegar no itinerario,
descer a rua "da Citadelle",
cruzar 0 rio e passar pela
"Porte d'Espagne". Deixar a
direita a via alternativa. Logo
depois, tem um letreiro grande
"Chemin de St Jacques", pegar
a "rue du Maréchal Harispe"
que é uma boa subi da. Pegar
agua em frente da mesa de
orientaçao.(1)
Chegando na Virgem de
Biakorri 0 Virgem de Orisson
naDentrar a esquerda.(2)
Deixar 0 asfalto no lugar
indicado por uma pirâmide de
pedros e umo cruz de pedra
(3) até 0 portode Leizar
Atheka e de Bentarte; ficar ao
lado do arame farpado até a
fonte e cruzar a grelha.( 4)
Depois de um percurso
bastante piano, na direita,
continuar pelo caminho que
sobe.
Chegando no porto de Lepoeper
(5), melhor evitar a descida
pelo bosque. Preferir uma
estrada asfaltada cujos

1 ziguezagues se podem cruzar
(GR 11), 0 porto hist6rico de
Ibaneta onde ficava a capela e
o hospital inicial.
Desse lugar, 0 caminho desce
frente ao centro de ornitologia,
paralelo e a esquerda da rua
asfaltada até a "Collégialle de
Roncesvallés".


