EL TXOTX

EUSKADI - BASQUE COUNTRY
Una ruta que quedarà per un bon temps a la
memòria dels participants.

✓ Vam començar en una ruta opcional per arribar al Parador de
Sos del Rey Catolico.

✓ Al llarg de la tarda ens vam trobar al Parador amb la resta
d’inscrits a la ruta, on vam compartir les ganes a fer aquesta
ruta i que em vaig comprometre a què quedarien ben satisfets.
✓ Un bon sopar i a descansar que l’ endemà teníem unes quantes
corbes, ports i carreteres sorpreses .

✓ Comencem el matí carregant tots els “bartols” a les motos per

dirigir-nos cap a Donosti al Monte Igueldo.

✓ Anàvem fent tombs i més tombs i la satisfacció dels participants era
bonic de veure, mes satisfacció a l’arribar als meus amics de Besabi
on allí vam fer un bon dinar per arribar a l’hotel amb les màximes
forces.

✓ Doncs ben dinats cap al hotel Monte Igueldo on allí ens estarem

allotjats la resta de dies i anirem fent rutes circulars per aquest
meravellós país basc.

✓ Doncs si, era el dia, el dia tan esperat on el nom de la ruta
s’anomena EL TXOTX, comencem el dia amb molta boira i no
permet gaudir dels paisatges per on passàvem, però tots molt
satisfets amb les sorpreses que tenia aquest dia la ruta, com
molts ja em coneixen com “mimo” en buscar llocs sinuosos i a
vegades tècnics, però era per fer-ho ja que ens esperava un bon
àpat.

✓ I si, una bona dutxa i roba còmode i cap al restaurant, on la
Carmen i Jose Mari ens van obrir exclusivament per nosaltres.
Un privilegi tenir tot el restaurant per nosaltres, tenir amics així
no te preu.

✓ I com es diu, unes imatges valen que mil paraules:

✓ Tarda lliure per baixar a Donosti a fer un passeig i uns pinxos
tal com cal, amb el dia ben complert, tocava anar a descansar
que l’endemà tocava més diversió amb paisatges i ruta.

✓ Tot el bo s’acaba i acabem fent el sopar de cloenda a l’hotel
amb una foto de grup amb tots els participants.

 Ramon, Josep , Fina, Alfredo, Montse, Salva, Nuri, Julian, Mon,
Eli i Albert.
✓ La tornada era lliure, però tenia una ruta fins a Puente la Reina
de Jaca, on es va incloure el Salva i Nuri per acabar d’ arrodonir
aquest viatge ple de rialles, il·lusions i moltes coses més que
queden a la memòria de tots/es.

Gracies a tots els participants.

ALBERT CALBET.

