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Azken urteetan zehar Azken urteetan zehar Azken urteetan zehar Azken urteetan zehar Euskal Herrian bizitzen ari naiz eta basqueMTB izeneko Euskal Herrian bizitzen ari naiz eta basqueMTB izeneko Euskal Herrian bizitzen ari naiz eta basqueMTB izeneko Euskal Herrian bizitzen ari naiz eta basqueMTB izeneko 
mendimendimendimendi----bizikleta giden enpresa bat zuzentzen. Ia egunero bizikletan ibiltzeko bizikleta giden enpresa bat zuzentzen. Ia egunero bizikletan ibiltzeko bizikleta giden enpresa bat zuzentzen. Ia egunero bizikletan ibiltzeko bizikleta giden enpresa bat zuzentzen. Ia egunero bizikletan ibiltzeko 
zortea izan dut eta horrekin batera, leku zoragarriak ikusteko aukera eduki dut zortea izan dut eta horrekin batera, leku zoragarriak ikusteko aukera eduki dut zortea izan dut eta horrekin batera, leku zoragarriak ikusteko aukera eduki dut zortea izan dut eta horrekin batera, leku zoragarriak ikusteko aukera eduki dut 
nire bizikletako eserlekutik. Aukeratu ditudnire bizikletako eserlekutik. Aukeratu ditudnire bizikletako eserlekutik. Aukeratu ditudnire bizikletako eserlekutik. Aukeratu ditudan argazkiak euskal baso, kostalde an argazkiak euskal baso, kostalde an argazkiak euskal baso, kostalde an argazkiak euskal baso, kostalde 
eta euskal nahiz Pirinioetako mendietatik zehar bidaia batean murgilduko eta euskal nahiz Pirinioetako mendietatik zehar bidaia batean murgilduko eta euskal nahiz Pirinioetako mendietatik zehar bidaia batean murgilduko eta euskal nahiz Pirinioetako mendietatik zehar bidaia batean murgilduko 
zaituztete. Liluratu egin nauten lekuak dira eta mendizaituztete. Liluratu egin nauten lekuak dira eta mendizaituztete. Liluratu egin nauten lekuak dira eta mendizaituztete. Liluratu egin nauten lekuak dira eta mendi----ziklista eskoziar baten ziklista eskoziar baten ziklista eskoziar baten ziklista eskoziar baten 
ikuspegiaren bidez, zuek ere gozatzea espero dut.ikuspegiaren bidez, zuek ere gozatzea espero dut.ikuspegiaren bidez, zuek ere gozatzea espero dut.ikuspegiaren bidez, zuek ere gozatzea espero dut.    
    

 


