COMITE D'HONNEUR
Comtesse Andrée DE JONGH fondatrice du
réseau COMÈTE "Dédée" (†)
Jean-François NOTHOMB "Franco" (†)
Micheline UGEUX "Michou" - Andrée ANTOINEDUMONT "Nadine" - Janine DE GREEFRobert et
Yvonne LAPEYRE (†) - Joséphine CASTET "Fifine"
- Lucienne SABOULARD - DASSIE "Lulu"

Antolatzailea:
"Les Amis du Réseau Comète" elkartea

"Comète" sarearen zeharkaldia Euskal Herrian
barrena
15. edizioa
2014ko irailak 12, 13 eta 14

Angelutik Jauriko Bordarainoko (Nafarroan) oroitzapenezko
ibilbidea "Comète" sareko mugalariek eta II- Mundu Gerrako
hegazkinlari aliatuek erabiltzen zuten bidean barrena.

Informazioa eta izen-emateak
INSKRIPZIOETARAKO

INFORMAZIORAKO
Euskal Herriko Hegoaldeko
arduraduna
Mikel Irasuegi
m.irasuegi@gmail.com
Juan-Carlos Jimenez de
Aberasturi
jcaberasturi@errenteria.net

Presidentea
Jeannot Dassié
117 rue des 4 Cantons
64600 Anglet
tel : 05 59 03 51 48
jedassie@numericable .fr

Diruzainarekin bakarrik
Huber Kirschhoffer
1 bis avenue de Montbrun
64600 ANGLET
Tel: 05 59 42 08 16
hubert.kirsch@wanadoo.fr

PROGRAMA
2014ko irailak 11, osteguna
Atzerriko ordezkaritzak iritsiko dira.
20:00h: “Comète Sarearen Lagunak” Batzordearen ordezkaritza batek harrera ezformal bat egingo du jatetxe honetan: "Le bar basque", 21, boulevard Thiers 64500 –
Donibane Lohitzune.

2014ko irailak 12, ostirala

10:45h: Ekitaldi bat egingo da Donibane Lohitzunen hildakoen omenezko monumentuan.
Lore-eskaintza.
11:00h: ohorezko ardoa, Donibane Lohitzuneko Herriko Etxean. (35/40 pertsona gutti
gorabehera)
15:00h: BAIONARA ETA ANGELURAko autobusa Donibane Lohitzuneko “Hotel de la
Poste”tik aterako da. Geldialdia egingo du Donibane Lohitzuneko Gare Routière
geltokian.
15:15h: Elkarretaratzea Sokoa-Ziburuko hilerrian. Lore-eskaintza Kattalin Aguirreren
eta Florentino Goicochearen hilobietan.
16:30h: Hitzordua Baionako Saint-Léon hilerriaren sarreran eta elkarretaratzea
Edouard eta Cyprienne Dassieren hilobian.
17:00h: Hitzordua Angelun, “Villa Voisin” etxearen aurrean
18:00h: Ekitaldi bat egingo da Angelun hildakoen omenezko monumentuan.
18:30h: Hitzordua Angeluko Herriko Etxean oroitzapenezko plakaren aurrean.
ANGELUko auzapezaren eta "Amis du Réseau Comete" elkarteko presidentearen
diskurtsoa. Ohorezko ardoa Herriko Etxeko jai-aretoan.
20:00h: Adiskidetasun afaria Izarlilia jatetxean Angelu-Montbrunen.
22:00h: Donibane Lohitzunera itzultzea

2014ko irailak 13, larunbata
08:00h: Autobusa (58 plaza) Donibane Lohitzuneko “Hotel de la Poste”tik aterako da.
Geldialdia egingo du Donibane Lohitzuneko Gare Routière geltokian.
8:40h: Angelu-Sutarrera iristea. Ibilaldiari ekitea. Aurrez bisita egingo zaie beteranoei
eta laguntzaileei.
13:30h: Larresoron, "Pont du Diable" izenelo lekuan, ibiltariek geldialdi bat egingo dute
eta otordu arin bat (bazkaria 15:30h). Ondoren, Mandochineko Borda pasatzaileen Etxea
bisitatuko dute eta Pont du Diable-ra itzuliko dira.
14:45h: Autobusa eta autoak Ezpeletarantz irtengo dira.
15:30h: Bazkaria Accoceberryn
18:00h: Ekitaldi bat Hildakoen monumentuan sektoreko Pasatzaileen omenez.
18:30h: Ohorezko ardoa, Ezpeletako Herriko Etxeak eskainia.
19:00h: Ibiltariak, beteranoak eta laguntzaileak autobusean itzuliko dira Donibane
Lohitzunera eta Sutarrera.

2014ko irailak 14, igandea
7:30h: Ibiltarien autobusa Donibane Lohitzuneko Gare Routière geltokitik aterako da
Ezpeleta aldera, Angelu-Sutarretik pasatuz.
8:00h: Ezpeletako Bassebourre pilotalekura iristea. Ibiltariak Mondarrainerantz
aterako dira; bidean, bisita/jaitsialdia egingo dute Jauriko Borda etxera.
10:30h: Mikrobusa Donibane Lohitzuneko "Hotel de la poste”tik aterako da
beteranoekin eta laguntzaileekin mendi alderantz, ibiltariekin elkartzeko.
13:30h: Beteranoak eta jarraitzaileak ibiltariekin elkartuko dira 76. Mugarri inguruan.
Venta Letzateko Borda Jatetxe aldera jaitsiko dira eta aukera izango da nekatuen
dauden ibiltariak autobusean hartzeko (27 plaza).
14:30h: Bazkaria Letzateko Bordan parte-hartzaile guztientzat.
17:30h: Parte-hartzaile guztiak Bassebourre pilotalekurantz itzuliko dira mikrobusean
eta auto partikularretan. Ondoren, Donibane Lohitzunera itzuliko dira Angelu-Sutarretik
igaroz. 2014ko ospakizunaren amaiera.

Argibide gehiago: http://cometepaysbasque.blogspot.fr/

ANTOLAKUNTZA
Asteburuan zehar joan-etorri guztiak behar bezala burutzen direla ziurtatzeko,
antolatzaileek autobus zerbitzu bat jartzea pentsatu dute ibiltarientzat, horiek
zeharkaldiaren irteera lekuetara errazago hel daitezen larunbatean eta igande goizean,
eta, eta bi egun horietako itzulera ere errazagoa izan dadin.
Komeni da, bestalde, jakitea 3 bazkarietan zenbat bazkaltiar izango diren zehatzmehatz.

OSO GARRANTZITSUA
Horretarako, plaza erreserbatu behar da, eta erantsi den izen-emate orria bidali data
hau baino lehenago:

2014ko ABUZTUAK 25
TARIFAK
1. Formula: 100 euro hiru egunengatik, barruan direla ostiraleko afaria, gosariak,
larunbateko eta igandeko bazkariak, eta garraioak.
o
2. Formula: 65 euro bi egunengatik, barruan direla larunbateko eta igandeko
bazkariak, gosariak eta garraioak.
o
3. Formula: 25 euro larunbatarengatik bakarrik, barruan dela eguerdiko bazkaria,
gosaria eta garraioa.
o
4. Formula: 40 euro igandearengatik bakarrik, barruan dela eguerdiko bazkaria,
gosaria eta garraioa.
Beren ibilgailuak erabiltzen dituztenentzat…Bazkarien prezioa:
5. Formula: Ostiral arratsaldean Izarlilian...................................20 euro
6. Formula: Larunbat eguerdian Chez Accoceberry Jatetxean .............15 euro
7. Formula: Igande eguerdian Letzateko Bordan ...............25 euro

OSTATUAK
Neurrizko prezioetan ostatu hartzeko interesa duten pertsonen leku hauetara jo
dezakete:

URRUÑA: ostiralerako, larunbaterako eta igande arratsalderako "JUANTCHO"
kanpinean. Kostaldeko errepidea D)12 Sokoa 64122 URRUÑA.
Tel /Fax: 05 59 47 11 97 • E-mail: juantcho64@gmail.com
Kanpinean bertan eman behar da zuzenean izena.

Nahitaezko inskripzio-orria

Izena:
Abizenak:
Helbidea:
tel :
E-maila:

1.Formula: 100 € / 2.Formula: 65 € / 3.Formula: 25 € / 4.Formula: 40 €/
5.Formula: 20 €/ 6.Formula: 15 € / 7.Formula: 25 €.

* Markatu biribil batez hautatutako formula.

Adierazi diren tarifak 2014ko abuztuaren 25a baino lehenago ordaindu behar dira
eta Hubert Kirschhoffer diruzainari abisatu. Helbidea: 1bis avenue de Montbrun
64600 - Anglet
-

Diru-sarrera egiteko kontu-korrontea:
IBAN: FR76 1795 9000 2885 0220 2690 108 BAMYFR22
Frantzian ordaintzeko moduko banku-txekea.

Honen bidez aitortzen dut badakidala zeintzuk diren ibilaldiaren baldintzak eta berari
atxikitzen natzaiola.

…………….(e)n, 2014ko .............aren ..............(e)an

OHAR GARRANTZITSUA:
Ibilaldiak ez dauka zailtasun handirik. Dena dela, komenigarria da mendian ibiltzera
ohituta egotea eta ekipo egokia izatea (botak, euritarako arropa, kapa, eta abar).
Horrenbestez, ibilaldian parte hartzen dutenei gomendatzen zaie edozein eguraldiri
aurre egiteko oinetakoak eta jantziak eramateko.
Ibilaldian zehar otorduak ziurtatuta daudenez gero, nahikoa da ur dezente, fruitu
lehorrak edo barra energetikoak eramatea, beharrezkoak gertatuta ere.
Parte-hartzaile bakoitzak bere ardurapean egingo du zeharkaldia eta, horregatik,
bere aseguru partikularra eduki beharko du.
Antolatzaileek ez dute beren gain hartuko zeharkaldian gerta litekeen inolako
gorabeheraren erantzukizunik.

