


> Ohar garrantzitsuak

1.
Egun bateko bidaiarako izena 
eman duenari, irteerara ez bada 
azaltzen aurretik abisatu gabe, ez 
zaio dirurik itzuliko.

2.
Egun bat baino gehiakoko bidaie-
tan, komeni da Arkupeakeko zapi 
berdea jartzea. Ez duenak  bule-
goan eska dezala.

3.
Bazkideren batek bidaietan la-
guntza behar badu, komeni da 
lagun batekin joatea. Ez da beha-
rrezkoa bazkide edo jubilatua iza-
tea.

Literatura, argazki, pintura eta marrazketa le-
hiaketak argitaratu ziren 13. boletinean.

EPEAK:
Ez ahaztu lanak aurkezteko epeak hauek direla:

 · Literatura:
   2016ko maiatzaren 30erako.
 · Argazkia:
   2016ko irailaren 30erako.
 · Pintura eta marrazketa:
   2016ko irailaren 30erako.

EPAIMAHAIAK:
Literatura lehiaketako epaimahaia argitaratu zen, 
eta bertzeak hauek izanen dira:

 Argazkia:
 Patxi Iriarte (Foto Zaldua) eta Iosu Inziarte.

 Pintura eta marrazketa:
 Juan Carlos Pikabea eta Ana Mari Marín.

LITERATURA, ARGAZKI,
PINTURA ETA
MARRAZKETA LEHIAKETAK
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Eskerrak Arkupeak
Ta bere ibilbideari.
Eskerrik beroenak hau
asmatu zuenari
eta joandako guztiari.
Luzaro segitzala
nere desio da hori,
denak elkartuz ta
gozatuz bestak ugari. 
Eskerrak bihotzez
gure elkarteari
eta zorionak Arkupeari

   Pakita Mikelarena
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> 2016ko 2. seihileko ekintzak

   Bidaiak

SARITUTAKO ETA ARTISAU LANEN ERAKUSKETAK:

 Elizondoko Ferietan, Doneztebeko Ferietan eta Leitzako Talo Egunean 

HITZALDIAK (aurretik jakinaraziko dira): 

 Elikadura egokia jubilatuentzat

 Nor bakoitzaren eta etxeko segurtasunerako neurriak

IKASTAROAK

MENDI IRTEERAK

ABUZTUA

• 31 > Arantzazu

IRAILA

• 7-14 > Baltikoetako herrialdeak

• 14 > Lezo

URRIA  

• 4-17 > Benidorm 

• 6 > Nafarroako Pirinioak:

   Erronkari, Izaba, Belagua

• 20 > Bazkideen eguna

AZAROA

• 3 > Lodosa

• 4-13 > Kanaria Haundia

ABENDUA

• 13 > Zumarragako feria

• 16 > Delegatuak

OHARRA:

Datak alda daitezke beharraren
arabera
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> Ikastaroak
Bigarren seihileko ikastaroak Iraupena

   

Dantza 3 hilabete

Luzaketak 3 hilabete

Frantsesa 8 hilabete

Lorezaintz 25 ordu

Kimatzeak 25 ordu

Pintura (Diana Iniestak emana) 8 hilabete

Pintura (Juan Carlos Pikabeak emana) Laburra

Memoria tailerra 3 hilabete

Egur zizelketa eta pirograbatuetara hasiera  3 hilabete  

Igeriketa 10 aste

Aquagym 10 aste

Etxeko konponketa txikiak (elektrizitatea, zurgin lanak, obrak...) 3 hilabete

Ikastaroa Iraupena

   

Informatika hasiera  20 ordu

Dokumentuak sortu eta diseinatzea 20 ordu

Argazki erretokea eta aurkezpen digitalak  20 ordu

Sarera konekta zaitez  16 ordu

Sarea egunerokoan  16 ordu

Irrifar batekin esnatu  6 ordu

Aktiba zaitez  8 ordu

Min gutxiago bizitza gehiago  12 ordu

Entrena zaitez  16 ordu

Irakurle handiak  12 ordu

“la Caixa”-rekin elkarlanean eskaintzen diren ikastaroak

Izena emateko azken eguna ekainaren 30a
Ikastaroen kostua eta egutegia izena eman ondotik eginen den bileran finkatuko dira
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HISTORIA LABURRA: 1999.urtean, Arku-
peak-ek Baztango Santiagorako Bidea an-
tolatu zuen, 21 bazkidek parte hartuz. Bidea 
bukaturik taldeak aurrera jarraitzeko asmoa 
azaldu zien Arkupeakeko arduradunei eta 
haiek ez zuten onartu. Horregatik talde berezi 
bezala “Goiz Mendi” izenarekin  Santiagoko 
Bide osoa egin zuten (frantses bidea) eta 
gero Iparraldetik. Gainera hilero irteera bat 
egiten zuten.

Zuzendaritza Batzordea berriturik taldea 
Arkupeak-en barruan onartua izan zen eta 
Mendi Komisioak antolatzen ditu irteerak.

2016.URTEKO PLANGINTZA: 2015eko aza-
roaren 19an mendi batzordea edo komisioak 
hurrengo urte osoko planginta antolatu zuen. 
Edozein istripuri aurre egiteko parte hartzen 
duten guztiek mendi asegurua eduki behar 
dutela eskatzen da.

Aurreproiektua gutxi gora-behera horrela da, 
kontuan harturik aldaketak izateko aukera 
izango direla.

> 2016. urtean antolatutako
   mendi irteerak

IRTEERAK

URTARRILA: Bera – Ibardin – Bera.

OTSAILA: Bertiz – Aizkolegi – Bertiz.

MARTXOA: Biriatu – Bera

APIRILA: Leitza inguruko ibilaldia

MAIATZA:  Beloki edo Aralarko beste 
mendi bat

EKAINA: Gavarnie eta Tourmalet

UZTAILA: Txindoki

ABUZTUA: Aizkorri Arantzazutik

IRAILA: Nafarroako Pirinioak

URRIA: Gorbea

AZAROA:  
Doneztebe – Legasa - Gaztelu –  
Doneztebe

ABENDUA:  
Ezkurra – Eratsun – Saldias.
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> 2016.urtean orain arte egin diren
   mendi irteerak

  URTARRILAREN 19an

  31 MENDIZALE

  IRTEERA: BERATIK

IBILBIDEA: Toki Ona ikastetxetik aterata 
goizeko 9:00etan Ibardin aldera abiatu ziren 
mendizaleak. Hasieran Larun mendatera joa-
teko asmoa zen, baina eguraldi desegokia 
medio, beste ibilbidea antolatu zen Erramun 
xerpak zuzendurik.

Ibardinen geldiera bat eginez zerbait beroa 
hartzeko eta 14:00etako Berara iritsi ziren, 
eta gero Zalain jatetxean bapo bazkalduz. 
Hurrengo irteera antolatu zuten,  Bertiz in-
guruak gurutzatzeko asmoz.

  OTSAILAREN 16an

  26 MENDIZALE

 IRTEERA: BERTIZKO

          APARKALEKUTIK

IBILBIDEA: Goizeko 9:00etatik abiatuta 
11 km egin zituzten Aizkolegin geldiera bat 
eginez hamarretakoa hartzeko eta inguruaz 
gozatzeko. Hotza eta elurra zegoen goian, 
baina eguraldi eguzkitsua eta polita izan zi-
ren lagunak. Jeitsiera beste bidetik egin zu-
ten eta 14:15etan iritsi ziren helmugara. Gero 
Pierresenea jatetxean elkartu ziren bazkaltze-
ko eta hurrengo irteera Biriatutik Berara egi-
tea erabaki zuten.

  MARTXOAREN 15ean

  31 MENDIZALE

  IRTEERA: BIRIATUTIK

IBILBIDEA: mendizaleak Berako Zalain in-
guruan elkartu ziren eta autobusez  Biriatura 
joan ziren. Handik goizeko 9:00etan abiatuz 
10:15etan goiko lepora iritsi ziren eta han ha-
marretakoa harturik Ibardinera igo eta han 
geldiera egin zuten. 13:30etan Berara iritsi 
ziren eta Zalain jatetxean bazkaldu Kaskanta 
lagunaren urtebetetzea ospatuz. Berak anto-
latuko du hurrengo irteera Leitzako inguruak 
ezagutzeko.
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Autobusen irteerako ordua izena eman 
ondotik adieraziko da.

Gosaria bidean, egokia iruditzen zaigun 
tokian.

11:00 Arantzazura iritsiera. Ondoren ai-
tortza sakramentua.

12:00 Meza Santua.

13:30 Bazkaria Arantzazuko jatetxean

MENUA
· Urdaiazpiko iberiarra
· Kroketak
· Puddina
· Entsalada gulekin
· Bildots errea
· Pantxineta txokolatezko kremaz beterik

Ura, Errioxako ardoa, sagardoa, kafea, 
kaba kopa, koñaka, patxaran edo uxuala

15:30 - 18:00 Dantzaldia.

18:15 Autobusen irteera.

>  Arantzazu
    Abuztuak 31

Prezioa: 45€

Izena emateako egunak:
Uztailaren 18,19 eta 20an herri 
bakoitzeko delegatuarekin.

Ordainketa data: Abuztua

> 2. seihileko bidaiak
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> Baltikoko herrietara bidaia
    Irailaren 7tik-14ra

1.-Zazpi eguneko bidaia da eta Vilnius, 
Riga, Tallin eta inguruko herriak ikusteko 
aukera izango dugu.

2. -Lehenengo egunean Bilbotik hegazki-
nez goizeko 6:50etan atera, Frankfurten 
aldatu eta arratsaldeko 13:30etan  VIL-
NIUSera iritsi. Bertako hotel batean egun 
pare bat igaro.

3.- Bigarren egunean VILNIUS, Lituaniako 
kapitala, eta TRAKAI ikusi.

4.- Hirugarren egunean LETONIA aldera 
abiatu. Bidean geldiera batzuk egin eta 
arratsaldez RIGAra, Letoniako kapitalera 
iritsi. Hemen beste bi egun igaro.

5.- Laugarren egunean Rigako leku berezi 
batzuk ikusi goiz eta arratsaldez, baita 
ere JURMALA herria.

6.- Bostgarren egunean TALLIN, Esto-
niako kapitalera abiatu, bidean parada 
batzuk eginez, adibidez TURAIDAKo 
gaztelua  eta GUTMANN koba zuloa ikus-
teko.

7.- Seigarren egunean TALLIN  herria ze-
harkatu hango monumentu interesgarriak 
ikusiz.

8.- Zazpigarren egunean LAHMAAko par-
kea  eta inguruko herri batzuk ikusi. Gero 
afaldu eta lo egiteko TALLINera itzuli.

9.- Zortzigarren egunean TALLINen go-
saldu, nahi duenak erosketak egin eta 
arratsaldeko 14:00etan Aireportura  abia-
tu. Handik 18:00etan atera eta Frankfur-

ten hegazkina aldatu eta Bilbora gaueko 
23:05etan iritsi.

Joan-etorriak
1.- Izena eman ondoren herri bakoitzatik 
irtetzeko ordua adieraziko da, irteera Bil-
botik goizeko 6:50etan izango delarik.

2.- Hiru hotel desberdinetan igaroko ditu-
gu zazpi gau, denak 4**** -ekoak.

3.- Bazkari eta afarietan ura, ardoa, 
kafea, garagardoa (errefreskoak) eta tea 
sarturik daude.

4.- Bidaia osoan gidari bat ibiliko da gure-
kin eta herri batzuetan beste bertako bat, 
adibidez Tallin, Riga eta Vilniusen.

5.- Denentzako bidaiako asegurua ere 
izango da.  

    Prezioa

    Prezioa binakako logelan: 1.405 €
    Prezioa bakarkako logelan: 1.650 €

Bisitak eta sarrerak

Gutxi gora-behera 18 bisita egingo 
ditugu eta sarrera guztiak dohainik 
izango dira: museoak, elizak, katedralak, 
gazteluak, parkeak etab.

Izena emateko egunak: ekainaren 1, 2 
eta 3an.

Ordainketa data: Ekaina
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Autobusen irteerako ordua izena eman 
ondotik adieraziko da.

11:00 Meza Santua euskaraz.

12:00 Meza Santua erderaz. Herri Kirolak.

13:30 Autobusak Oiartzun aldera irtengo 
dira.

14:00 Bazkaria GURUTZE BERRI jate-
txean.

MENUA
· Menestra
· Legatza txirlekin
· Bildotsa entsaladarekin
· Tarta izozkiarekin
· Ura, ardoa, sagardoa, kafea, kaba,
  koñaka, patxarana , edo uxuala

16:00 - 18:45 Dantzaldia.

19:00 Autobusen irteera.

> Lezo
    Irailak 14

Prezioa: 42€

Izen emateak:
Abuzturen 1,2 eta 3an herri
bakoitzeko delegatuarekin

Ordainketa eguna:  Abuztua

Oharra: Norbaitek kotxez etorri nahi 
baluke, izena emateko garaian adie-
razi dezala.
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Irteera herri desberdinetatik bertako dele-
gatuei esandako ordutegiarekin.

ALOJAMENDUA: 

POSEIDON HOTELA
(Beheko eraikina)
Binakako logela: 750€.
Bakarkako logela: 963€.

FENICIA HOTELA:
Binakako logela: 616€:
Bakarkako logela: 882€

Izena emateko egunak: Abuztuaren 29, 
30 eta 31n bulegoko 948 450 878 edo 
618 567 837 telefonora deituz.

Ordainketa data: Iraila

Ezeztapenak: Bidaiari uko egiteko galde-
tu bulegoan.
Prezioan sartuak:
- Joan-etorriko autobusa
- 13 eguneko egonaldia
- Egun osoko pentsioa
   (ardoa eta ura barne)
- Joan etorriko bazkariak
- Bidai asegurua
- 24 orduko laguntza 
- Gualalest herrira eta txokolate
   lantegira egun erdiko bidaia.

Oharra: Bidaian beharrezkoa balitz, auto-
bus osagarria egongo da prest: Donezte-
be, Leitza, Iruña (Imarcoain) eta itzulera.

> Benidormera bidaia
   Urriaren 4tik 17ra
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Autobusen irteerako ordua izena eman 
ondotik adieraziko da.

10:15 Burgira iritsiera. Gidariak eguneko 
plangintza aurkeztuko du, eta gosaria par-
tehartzaileen kontura.

11:00 “Burgi, lanbideen herria”  zentrora 
bisita gidatua.

12:15 Erronkari herrira iritsiera eta Julian 
Gaiarreren Mausoleora bisita.

12:30 Erronkariko Natur Interpretazio zen-
trora bisita.

13:15 Belaguan ibilbide gidatua.

14:30 Bazkaria VENTA JUAN PITO jate-
txean

MENUA
· Zopa, babarrunak, migak
· Arkume saieskiak eta txuletilak patatekin
· Gazta edo esne postreak
· Ura, ardoa, kafea eta kopa

16:30 LARRA gaztandegira bisita eta au-
tobusen irteera.

> Nafarroako Pirinioak
    Urriak 6

Prezioa: 35€

Izen emateak:
Abuztuaren 22, 23 eta 24an bulegoko 
948 450 878 edo 
618 567 837 telefonora deituz.

Ordainketa eguna:  Abuztua

Oharra: Hasieran 50 plaza izango 
dira. Gero bigarren autobusa
betetzeko zerrenda zabalduko da.
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Autobusen irteera izena eman ondotik 
adieraziko da.

10:30 Autobusen  iritsiera Gorraizko gaz-
teluaren ingurura.

11:30 Mesa Santua gure bazkide hil-
dakoen oroimenez.

Meza ondoren omenaldiak, urrezko eta 
platinozko ezteiak, eta 85 urte betetzen 
dituztenei.

Saioa bukaturik sariak banatuko zaizkie 
literatura, argazki, pintura eta marrazketa 
lehiaketak irabazi dituztenei.

14:00 Bazkaria Gorraizko jatetxean.

MENUA

· Etxean egindako gure terrinak beren 
tostekin

· Frijitu desberdinak
· Ultzamako onttoez egindako txapela Bal-

dorbako trufaren usainarekin eta jabu-
go-kristalekin

· Mariskozko vol au vent-a
· Tenperatura baxuan erretako esnezko 

bildotsa, Tuterako  kogoillo eta idiazabal 
saltsarekin

· Txokolatezko kremosoa, masusta sorbe-
tea eta praliné kremarekin

· Nafarroako ardo beltza eta gorriak
· Erreserba brut kaba
· Ur mineralak
· Kafeak eta kopak

16:00 - 18:30 Dantzaldia.

18:45 Autobusen  irteera.

> Bazkideen eguna Gorraizen
    Urriak 20

Prezioa: 42€

Izen emateak:
Abuztuaren 29, 30 eta 31n herri 
bakoitzeko delegatuarekin.

Ordainketa eguna:  Iraila
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Autobusen irteera izena eman ondotik 
adieraziko da.

Ohitura dugun bezala  Peronen piper lan-
tegia bisitatuko dugu.

10:30 Lehenengo taldearen iritsiera  Lo-
dosara eta Peronen lantegira bisita. Gero 
eliza, enparantza eta dantza lekua ikusi.

12:00 Carcar-eko bodegara eta han ardo 
batzuk dastatu.

14:00 Bazkaria Azagrako VENECIA jate-
txean.

MENUA
· Piperrak,  zainzuriak eta urdaiazpikoa
· Dastatzeko: txipiroiak eta perretxikoak   
  nahasturik
· Ganbak
· Salda

· Bildots errea patata eta entsaladarekin
· Ardo beltza eta gorria, kafea, txanpaina 
  eta kopa

16:00 - 18:30 Dantzaldia eta Bingo sor-
presa.

18:45 Autobusen irteera.

> Lodosa
    Azaroak 3

Prezioa: 42€

Izen emateak:
Irailaren 19,  20 eta 21ean herri 
bakoitzeko delegatuarekin.

Ordainketa eguna:  Iraila
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Irteera herri desberdinetatik bertako dele-
gatuei esandako ordutegiarekin.

Alojamendua:

Ingelesaren Ondartza 3*** 
apartahotelean.
Prezioa: 
Binakako logela: 605 € dena barne.
Bakarkako logela:785 €

Izena emateko egunak: Irailaren 5, 6 eta 
7an.

Ordainketa eguna: Iraila

Prezioan sartuak:
- Joan-etorriko autobusa

- 8 eguneko egonaldia
- Egun osoko pentsioa
  (ardoa eta ura barne)
- Bidaia asegurua
- Hango gidarien laguntza
- Barran gastuak egiteko eskumuturrekoa

Oharra: Aurten egonaldia 8  egunekoa 
izango da; iaz baino egun bat gehiago.

Prezioan sartu gabeak: Prezioan sartuta 
agertzen ez den edozein puntu.

Oharra: Bidaian beharrezkoa balitz, auto-
bus osagarria prest egongo da.

40 PLAZA

> Gran Canariara bidaia
    Azaroak  4 - 13
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Autobusen irteera ordua izena eman on-
dotik adieraziko da.

10:30 - 13:00 Azokan zehar ibili.

13:15: Autobusen irteera jatetxera. Orain-
dik ez dakigu  non, bazkideek izena eman 
arte.

MENUA

· Frijituak
· Babarrunak beren sakramentuekin
· Arraina
· Tarta izozkiarekin

· Ura, ardoa, sagardoa, kafea, kaba,
  koñaka, patxarana edo uxuala.

16:00 - 18:30 Dantzaldia.

18:45 Autobusen  irteera.

> Zumarragako azoka
    Abenduak 13

Prezioa: 40€

Izen emateak:
Urriaren 17, 18 eta 19an herri
bakoitzeko delegatuarekin.

Ordainketa eguna:  Urria
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> 2016.urtean orain arte egin diren 
ekintzen eta bidaien laburpena

ZUZENDARITZA BATZORDEAREN BILERAK: 
Lehenengo bilera otsailaren 11n egin zen. Lehen-
dakariak azaldu zuen Nafarroako Kutxako Funda-
zioaren dirulaguntza 6.000€ izan zela.

Iturengo delegatuak dimisioa aurkeztu zuen eta 
bere ordez beste bat beharrezkoa denez, deia 
publikoa egiten da jakiteko beste norbait prest 
egongo den lan horretarako.

Baztanet lantegiak WEB orri berria antolatuko du, 
zaharra nahiko eskas gelditu delako.

Bigarren seihileko bidaiak eta ikastaroak antola-
tuko dira.

“Eroski Bidaiak” Baltikoko herrialdeko bidaia eta 
Kanaria Handikoa antolatuko ditu  eta “Barcelo 
Bidaiak” Benidormekoa.

EMANDAKO IKASTAROAK: hauek izan dira: 
dantza, luzaketak, frantsesa, lorezaintza, yoga, 
informatika hasiera, pintura, memoria tailerra, 
egur zizelketa eta pirograbatuaren hasiera, igeri-
keta, aguagyum, argazki erretokea eta aurkezpen 
digitalak.

HERRIETAKO FESTAK: Eratsundarrak izan dira 
lehenengoak urtarrilaren 24an ospatu zutelako. 
Javier Descarga eta Mieltxo Elizalde izan ziren 

irabazleak mus txapelketan. Arantzan otsailaren 
7an ospatu zuten eta Bonifacio Oskoz eta Pan-
taleon Errandonea izan ziren txapeldunak.  Egun 
berean Bera eta Irungoak alkartu ziren eta Juana 
Maria Arnis eta Juan Carlos Altzugurenek lortu 
zuten txapela. Beintza-Labaien eta Saldiaskoak  
hilaren 14an ospatu zuten festa eta ez zen txapelke-
tarik izan. Goizuetan Juan Jose Apezetxea eta 
Ixabel Etxeberriak lortu zuten txapela. Baztan-
goiti, Urdazubi eta Zugarramurdikoak Arizkunen 
alkartu ziren hilaren 18an eta Alejandro Cordo-
ba eta Jose Iturralde txapeldunak. Hilaren 19an 
Igantziko eguna izan zen eta  Severiano Retegi 
eta Ramon Retegi garaileak. Hilaren 20an Lega-
san alkartu ziren Berroeta, Almandoz, Aniz, Ziga, 
Arraioz, Oieregi, Oronoz, Legasa eta Narbarteko 
bazkideak. Txapela Luis Mari Elizainzin eta Angel 
Sarrateak jantzi zuten. Hilaren 21ean Donezte-
ben alkartu ziren Donamaria, Gaztelu, Oitz, Urrotz 
eta Doneztebeko bazkideak. Migel Juanena eta 
Juan Luis Juanotena izan ziren irabazleak. Egun 
berean Leitza, Areso eta Larraungoak elkartu zi-
ren Leitzan eta Jose Mari Elizalde eta  Eusebio 
Zelaietak irabazi zuten txapela. Ituren, Zubie-
ta eta Elgorriagakoek ere egun horretan ospatu 
zuten jaia.  Hilaren 26an Elbetea, Lekaroz, Gar–
tzain, Irurita eta Elizondokoen txanda izan zen eta 
Tomas Torres eta Juan Larre txapeldunak. Sunbi-
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lakoak 28an bildu ziren eta Jose M. Arretxea eta 
Juan M. Agirre irabazleak. Ezkurrakoak apirila-
ren 3an ospatu zuten bere jaia.

EGINDAKO BIDAIAK: Lehenengoa Xabierrera 
izan zen martxoaren 8an eta 119 bazkide joan 
ziren. Etxetik ateratzean elurra izan zuten lagun, 
baina Lekunberri eta Belatetik aurrera eguzkia 
azaldu zen eta egun lasaia izan zen. Meza San-
tua Basilikan ospatu zen Mendialdeko erromese-
kin bat eginez. Bazkaldu ondoren, Jose Angelen 
eskutik dantza eta nahi zuenak parada izan zuen 
elizako erreguetan parte hartzeko.

Hilaren 17an mus txapelketaren finalak ospatu zi-
ren Donezteben, Santamaria Jatetxean. 9:30etan 
hasiera eman zitzaion 32 bikoteren artean. Ha-
maiketan atsedena zerbait hartzeko eta ordu bie-
tan jokua bukatu zen. Bazkaldu ondoren banatu 
ziren opariak. Txapela Tomas Torres eta Juan La-
rrerentzat izan zen; Juan Estanga eta Miel Balez-
tena azpitxapeldunak; Victoriano Mendiburu eta 
Alberto Azpiroz hirugarrenak, eta Timoteo Iguz-
kiagirre eta Santiago Iparragirre laugarrenak.

Martxoaren 31n, 281 bazkide Aginagara abiatu 
ziren. Aurretik  Donostian aukera izan zuten leku 

bereziak ikusteko edo alde zaharretik itzuli bat 
emateko. Eguraldi negargarria: euria eta euria... 
eta zoritxarrez bazkide bat ez zen azaldu bazkal–
tzeko orduan, eta urduritasuna sortu zen. 

Aginagako sagardotegian oso ondo bazkalduta 
dantza eta mus jokoa nahi zuten guztientzat eta 
zazpietan pozik etxeruntz.  

Apirilaren 7an 92 bazkide alkartu ziren Donez-
tebeko kiroldegian gimnasia eguna ospatzeko 
asmoz.

Hamabietan 46 kirolariak ariketa desberdinak 
hasi ziren erakusten Patxi Txokarrok zuzenduz.

Hasieran ariketak nahiko errexak dira, baina po-
liki-poliki   konplikatzen dira eta horrek kontzen-
trazio berezi bat eskatzen du dena koordinatuz 
jarraitu eta bukatzeko.

Bukaeran txaloz lagunduz kalejira bat egin zuten 
Jose Angelen musikarekin. 

Ordu bietan bazkideak eta kirolariak, bat eginez, 
Santamaria jatetxean alkartu ziren eta gero para-
da izan zuten ariketa berriak egiteko musikaz.
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IKUSMENA

• Betaurreko bat erostean, arrunta edo progresiboa, beste betaurreko bat opari.           
(Eguzkitakoa edo txuria)

• 3 urte baino lehen, betaurrekoen Renove Plana %30eko deskontuarekin
• Doako errebisioa ikusmenean
•	 Doako	kontrola	begiko	tentsioan
•	 Adinarengatik dagoen bista galtzearen prebentziorako, begiaren kontrola. Frogen kostua 

eta txosten oftalmologikoa 30€
•	 Etxeetara	doako	bisita,	ikusmenaren	errebisioa	egiteko
•	 2 urteko fabrikazio bermea
• Asegurua %50ekoa, betaurrekoak galtzeagatik
• Lehenengo urtean %70eko bermea hautsiz gero
• Bigarren urtean %50eko bermea hautsiz gero

ENTZUMENA

• Doako errebisioa entzumenean
• Audifono digitalak 650€tik hasita
• 5 urteko bermea audifonoen erosketan
• 4 urteko galera eta apurketa asegurua
• Audifonoa erosteagatik pilak doan 3 urtez
• Doako egokitzapen eta jarraimena

Eskaintza hauei ezin zaie lehendik dauden beste eskaintzarik batu.

Baldintza hauek Arkupeak elkarteko bazkideari eta bere bikoteari zuzenduta daude.
Txartela erakustea beharrezkoa da.

ARKUPEAK ETA
ARGIBEL OPTIKA (ELIZONDO)

HITZARMENA
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> IBILBIDE TERMALA
 60 min. ibilbidea  11€

 Baldintzak  Ordua hartzeko deitu 
   Arkupe Elkarteko bazkide txartela erakutsi behar da 

> MASAJEAK / FISIOTERAPIA
 Masajeak / fisioterapia %20ko deskontua

 Deskontuak  25 min. eta 50 min. masajetan deskontua 
  Manikura eta pedikura 
  Parafangoak 
  Fisioterapia

 Baldintzak Ordua hartzeko deitu 
  Arkupeak-eko bazkide txartela erakutsi behar da 

> PROGRAMATURIKO EKINTZAK
 Bederatziurrena 63€ 9 eguneko ibilbidean

 Baldintzak Ordua hartzeko deitu 
  Arkupeak-eko bazkide txartela erakutsi behar da 

> ESKAINTZA OSORAKO BALDINTZA OROKORRA

Arkupeak Elkarteko bazkidea 
lagun batekin etor daiteke eta aban-
taila berdinak izango ditu.

IKASTAROAK: Igeriketa ikastaroak 
eskaini ditugu, hasi berrientzat eta 
hobetu nahi dutenentzat. Aquagym 
ikastaroa ere egin dezakezu. 
Anima zaitezte!

ARKUPEAK ETA
ELGORRIAGAKO BAINUETXEA

HITZARMENA
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