
ARIKETA
FISIKOA
cristina enea
parkean

Hiriko gune naturalek aukera 
paregabea eskaintzen digute ariketa
fisikoa modu merke, jasangarri eta 
gozagarrian egiteko. Leku irekian eta 
naturarekin kontaktuan aritzeak 
endorfinen maila hobetzeaz gain, D 
bitamina sortzen lagunduko digu, bitamina sortzen lagunduko digu, 
baita lasaitzen eta estres maila 

baretzen ere.

Honako ibilbide honetan, Cristina
Enea parkean zehar hamar puntu
zehaztu dira eta maila eta adin
guztietarako ariketak proposatzen
dira. Ariketa bakoitzaren iraupenadira. Ariketa bakoitzaren iraupena
zure esku dago. Anima zaitez parkea

beste era batean ezagutzen!
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Ireki zure mugikorreko kamara eta, QR kode honen bidez.
ibilbide ezberdinak ikusteko aukera izango duzu.
Bertan hainbat ariketa eta bideo topatuko dituzu.

1. Lau hankatan ostikoak eman.

2. Alboetara hankak aldendu.

3. Zig zag eginez zuhaitzak zeharkatu.

4. Eserita, hanka bat igo eta gero

   bestea.

5. Lerro zuzenean igo.

6. Pauma. Saltoka besoak eta hankak6. Pauma. Saltoka besoak eta hankak

   ireki eta itxi.

7. Oin-puntetan ibili.

8. Belauna altxatuz igo.

9. Besoak altxatu eta gerria mugitu.

10. Eskailerak igo eta jaitsi.

1. Plantxa egin eta mantendu.

2. 20 zuhaitzen artean korrika.

3. Sugandila. Zig zag eginez zuhaitzak 

   korrika zeharkatu.

4. Bankura hanka batekin igo.

5. Atzeraka igo.

6. Burpeeak egin.6. Burpeeak egin.

7. Igel saltoak egin.

8. Alboka eta saltoka aldapa igo.

9. Korrika bi buelta eman + flexioak.

10. Eskailerak binaka igo.

1. Ipurmasaileko zubia.

2. Hamar zuhaitzen artean hiru aldiz

   kukubilkoz jarri eta salto.

3. Korrika zuhaitz bakoitzari buelta.

4. Trizeps flexioak egin

5. Korrika igo oso azkar.

6. Albo-plantxa egin.6. Albo-plantxa egin.

7. Matxinsalto flexioa.

8. Oinkadak eginez aldapa igo.

9. Karramarro pausoak, buruz gora

   etzanda atzeraka ibili. Buelta bat.

10. Eskailerak saltoka igo.

OREKA
ETA

MALGUTASUNA

KARDIOA
ETA

INDARRA

ERRITMOA
ETA

SAKONTASUNA

IBILBIDEA OINEZ EGIN OINEZ EDO KORRIKA IBILBIDEA KORRIKA EGIN

CRISTINA ENEA
PARKEA
EZAGUTZEN

Cristina Enea Parke historikoak 
Cristina Brunetti Mandasko Dukesari 

zor dio izena. Lorategi gune 
erromantikoa da, eta Urumea 
ibaiaren azkeneko meandroak 

sortutako muino txiki batean dago.

Gune berde honetan, gure inguruko Gune berde honetan, gure inguruko 
zuhaitz autoktono ugariren artean, 
bost kontinenteetatik etorritako
zuhaitzak ere ikus daitezke, itxura zuhaitzak ere ikus daitezke, itxura 
eta edertasun apartekoak. Pauma da, 
ziur asko, gune honetako bizilagunik 
bitxiena eta parkean dauden zuhaitz 
berezietako batzuetan bizi da eta 

egiten du lo.

 Zuhaitz horietako bat dugu  Zuhaitz horietako bat dugu 
Libanoko Zedroa, parkeko zuhaitz 
ikusgarrienetakoa eta ziur asko 

zaharrenetakoa ere bai. Gingkoa da 
parkeko beste zuhaitz berezietako 
bat. Zuhaitz horren hostoek abaniko 
forma dute eta orain dela milioika 
urte lur planetako leku askotan bizi urte lur planetako leku askotan bizi 
izan zen familiatik bizirik gelditzen 
den ordezkari bakarra dugu.

CRISTINA ENEA FUNDAZIOA
Mandasko Dukearen Pasealekua, 66
20012 Donostia - San Sebastián
Tel.: 943 453 526 Fax: 943 471 414
cristinaenea@donostia.eus
www.cristinaenea.eus

Mundaiz 
kalea

Mundaiz 
ikastetxea

Mikel Laboaren
pasagunea

Mandasko Dukearen
Pasealekua
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