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Jatetxeak, betikoak berritasunekin

Bergarako Lasa jatetxea 
paraje ezin dotoreagoan 
dago, eta horixe bera 

nabarmendu gura du Koldo Lasa 
ugazaba eta sukaldariak: "Leku 
ezin hobean dago jatetxea. Erai-
kinak monumentu nazional izen-
dapena du eta lorategi ederrez 
inguratuta dago", dio, eta gai-
neratu du: "Udaberrian, benetan 
ikusgarri egoten da. Eta nahi 

izanez gero, ezkontza zibilen 
ospakizuna ere egin dezakete 
hor bikoteek; alfonbra gorria 
ere jartzen diegu". Izan ere, gus-
tua eta luxua denon eskura egon 
daitekeela uste dute Lasako ardu-
radunek. 

Ozaeta jauregiak 250 lagu-
nendako jangela dauka, eta jaiak 
jarrai dezan aretoa eskaintzen 
diete dantzaldirako. Erosotasu-

na ziurtatze aldera, autoendako 
parkinga ere badu. 

Esklusibotasuna eta tratu 
pertsonalizatua ziurtatuta dago; 
batetik, egunean eztei bakarra 
ospatzen dutelako, eta bestetik, 
bikotearen esanetara daudelako 
menua gertatzeko orduan. Hain 
zuzen, jatetxeak eztei-bankete 
onenaren Gipuzkoako saria ira-
bazi zuen 2009an. 

Lasa
Udaberrian ikusgarri egoten den lorategian ospakizuna

Laugarren belaunaldiaren 
ardurapean dago Eibarko 
Kantabria jatetxea, eta 

1974tik hona ezkontzeko era asko 
aldatu dela dio Lorea Zubiaurre 
ugazabak: "Lehen, berdintsuak 
izaten ziren guztiak; orain, oste-
ra, batak bestearekin ez du zeri-
kusirik; norberarena berezia 
izan gura da". Hori lortzeko, 
arreta pertsonalizatua eskain-

tzen dute: "Menua aukeratu 
aurretik, dastatzeko bazkari bat 
oparitzen diegu ezkongaiei eta 
haien gurasoei. Sarritan ez dira 
bat etortzen aukeratutakoarekin, 
eta guk aholkulari lanak egiten 
ditugu". Sukalde tradizionala 
oinarri izanda, arrainak dira 
Kantabriako espezialitate; hala 
ere, beste edozein menutara ego-
kitzen dira.

Bista ikusgarriak dituen 170 
bat lagunendako jangela dauka 
Arrateko bihotzean dagoen jate-
txeak. Hala, hango santutegian 
ezkondu, eta zuzenean joan dai-
tezke jatetxera. "Bankete baka-
rra izaten dugu ehun lagunetik 
gorako ezteien kasuan, eta dan-
tzaldia berandu arte luzatzeko 
aukera ematen diegu", jakina-
razi du Zubiaurrek.

kantabria
Sukalde tradizionala oinarri duen jatetxea Arrateko bihotzean

Esklusibotasuna –egunean 
eztei bakarra–, gertuko tra-
tua eta arreta pertsonali-

zatua nabarmendu gura ditu 
Arantzazuko Zelai Zabal jatetxe-
ko Maria Pilar Elortzak: "Ezkon-
gaiek aukeratzen dute guztia. 
Menua euren erabakia da eta 
beti gaude gertu euren eskaere-
tara moldatzeko". 

Ehun urtetik gora dituen 
jatetxean 180 lagunendako jan-
gela erosoa daukate, eta, ehun 
lagunetik gorako banketeen 
kasuan, musika jatetxearen kon-
tura da. Dantzaldirako musika 
ziurtatu bakarrik ez, nahi duten 
ordura arte jarraitzeko aukera 
eskaintzen die, gainera, gonbi-
datuei. 

Arantzazu azpian kokatutako 
jatetxea leku paregabea da ospa-
kizunetarako: "Pentsa, ezkontza 
gurean ospatu duten bikote asko-
ren seme-alaben ezkontzak ere 
ospatu izan ditugu", dio Elortzak, 
pozik. Izan ere, 1898az geroztik 
dihardute lanean, beti ezkongaien 
beharretara egokituz eta zerbi-
tzurik onena eskainiz. 

zeLai zabaL
Musika jatetxearen kontura ehun lagunetik gorakoetan

Alberto Elortza sukaldaria, Zelai Zabal jatetxean.

Maite Iriondo eta Lorea Zubiaurre ugazabak, Kantabriako jangelan.

Ezkontzetan 
espezializatuta 
dagoen jatetxea

Egun ahaztezina izateko osagai guztiak eskaintzen 
dituen XIII-XIV. mendeko jauregi ikusgarria.

• Lorategiak.
• Parking handia.
• Ezkonberrien zerbitzura egongo den lantalde zabala.
• 220 gonbidaturentzako tokia
• Zure ezkontza eguneko koktela eta dantzaldia egiteko terraza 

zabala eta egokia. Bertan ezkontza zibilak ospatzeko leku 
aproposa.

• Gastronomia zaindua eta aukera zabalekoa…

Torre Auzo, 9 • 20560 OÑATI
Tel.: 943 78 19 56 • Fax.: 943 78 32 90

etxeaundi@etxeaundi.com • www.etxeaundi.com

Iraila, urria, azaroa eta abenduan dena barne duen 90€-ko pack-a
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Zerbait garrantzitsua bada ezkontza batean, jatetxearekin asmatzea da. horretarako, eskaintzen dituzte 
paraje dotoreak, esklusibotasuna, gertuko tratua eta berritasunez betetako betiko sukaldea. 

Etxe-Aundiko sukaldeburu Eloi Iartza.

Gure Ametsako Josune Ibabe eta Gorka Bolinaga.

Lasa jatetxeko Koldo Lasa lorategian.

Leintz Gatzagako paraje doto-
rean kokatuta, lorategi han-
dia inguruan duela, Gure 

Ametsa jatetxeak bikotea du 
ardatz. Hori horrela, arreta per-
tsonalizatua eta esklusibotasuna 
eskaini gura izaten die egun bere-
zi horretan, Josune Ibabe ugaza-
bak dioen legez: "Egunean eztei 
bakarra izaten dugu, eurak dire-
lako protagonista. Gainera, biko-

tearen gustuetara eta aurrekon-
tura moldatzen gara", eta gaine-
ratu du: "Detailerik txikiena ere 
zainduz, ezkon berriek bere egu-
naz gozatzea da gure helburua. 
Horregatik hain zuzen gara ezkon-
tzetan erreferente". 

Azken urteotan ospakizunak 
gero eta pertsonalizatuagoak dire-
la uste du Ibabek, eta ez dagoela 
estandarrik ezta mugarik ere dio: 

"Gero eta joera gehiago daude, 
ezkontzen gaineko blogak ere 
gero eta gehiago dira eta. Horre-
gatik gu ere egunera egoten saia-
tzen gara". Hala, ukitu modernoak 
dituen euskal sukaldaritza tra-
dizionala da oinarri Gorka Boli-
nagak zuzendutako sukaldean. 
Eta plater gozoen artean ospaki-
zuna bera da beti protagonista 
Gure Ametsan.

gure aMetsa
Berrikuntzetara adi dagoen eskarmentu handiko jatetxea

Banketeetan espezializatu-
ta dago Oñatiko Etxe-Aun-
di jatetxea. Torre Auzon 

kokatutako XIII-XIV. mendeko 
jauregiak eskaintzen ditu egun 
ahaztezina izateko osagai guztiak: 
lorategiak, parking handia, 220 
gonbidaturendako lekua eta terra-
za zabala, besteak beste.

Marga Romariz ugazabak dio 
bikoteen zerbitzura izaten direla: 

"Zalantza  askorekin etortzen 
dira sarritan, eta gu gomendioak 
ematen ahalegintzen gara. Baina 
era berean, askatasun osoa ema-
ten diegu amestu duten ezkontza 
hori izan dezaten". Eta gaineratu 
du: "Iradokizunak egiten dizkie-
gu; adibidez, osagarriak gogora-
razten dizkiegu, ezerk ez dezan 
hutsik egin egun handian, hala 
nola koktela, barra librea…". 

Gastronomia zaindua eta aukera 
zabalekoa daukate, eta, menuari 
dagokionez, elaborazio handiko 
platerak.

2016an eta 2017an, gainera, 
promozio berezia egiten dabiltza: 
"Dena barruan duen 90 euroko 
packa eskaintzen gabiltza. Ez noa 
gehiago argitzera, ezustekoa dela-
ko, baina bikoteek oso gustura 
hartzen dute", dio Romarizek.

etxe-aundi
Dena barruan duen 90 euroko packa eskura

Lentzeria
eta 

Korseteria
Bidebarrieta kalea 19

Tel.: 943 78 34 44
OÑATI
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Erdiko kalea 54 behea. 20500 ARRASATE  
Tel.: 943 79 09 09  www.amagaraestetikazentroa.es

Ezkontzetarako edertasun-programa pertsonalizatua. 
Etorri, konpromiso gabe informatuko zaitugu.

Egun berezi horretan…detaile guztiak dira garrantzitsuak
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LASA 
jatetxea

250 lagunentzako jantokia • Gustua eta luxua denon eskura • Bezeroentzako parking-a • Ezkontzak, jaunartzeak, bataioak...

Ozaeta jauregia - BERGARA • Tel.: 943 76 10 55
www.restaurantelasa.es

Ozaeta jauregia - BERGARA • Tel.: 943 76 10 55
www.restaurantelasa.es

250 lagunentzako jantokia • Gustua eta luxua denon eskura • Bezeroentzako parking-a • Ezkontzak, jaunartzeak, bataioak...

Egun berezia da ezkontza eguna bikoteendako. Horregatik, ezkongaiek 
daramaten jantzia aproposa izatea gura duten neurrian, barruko arropak 
ere berebiziko garrantzia daukala azaldu du Kuttun mertzeria-dendako 
Asun Arroiok. "Aukeratzen dituzten soineko eta trajeak bereziak diren 
moduan, barruko arropek ere aproposak izan behar dute. Hala, behin 
ezkontza eguneko arropa aukeratutakoan, ezkontideak barruko arropa 
egokia erostera etortzen dira". 

Oñatiko Kuttun mertzeria-denda zerbitzu horrekin konprometituta 
dago eta hainbat estilo eta gustutako moda-modako eskaintza dauka 
gizonezkoendako zein emakumeendako. 

Emakumeei dagokienez, marfil koloreko lentzeria aukera finena dela 
dio Asun Arroiok. "Egun berezi horretan, eroso egoteaz gain, apain egon 
gura dute ezkongaiek. Kuttunen, soinekoari bikain egokitzen zaion 
askotariko aukera aurkituko dute. Gizonezkoendako ere boxer estiloko 
galtzontzilloak ditugu". Baina zuri klasikotik aldendu gura dutenendako 
ere aukera zabala dutela kontatu du Arroiok.

Askotariko lentzeria fina eta berezia

B
arruko arropa ikus-
ten ez bada ere, poli-
ta izan behar du beti 
ezkontza egun bere-
zi baterako. Bularre-

tako multiposizionalak daude  
merkatuan, edozein soinekotara 
molda daitezkeenak. Izan ere, 
soinekoak eta trajeak bereziak 
diren moduan, barruan jantzita-
ko arropak ere egokia izan behar 
du beti. Erosoa eta sexya izatea 
ezinbesteko da ezkontza egun 
perfektu baterako. Aukeren 
artean, marfil koloreko barruko 
arropa da dotoreena, kolore zora-
garria da, edozein soinekorekin 
eder eta zoragarri sentituko bai-
ta emaztegaia; eta azken batean, 
garrantzitsuena da hura ondo 
sentitu eragitea, ezkontza-egunean 
ahalik eta ondoen eta batez ere, 
eroso senti dadin, arropak era-
gindako buruhauste barik.

GIZONAK ErE ErOSO 
Jakina, gizonen erosotasun eta 
edertasuna ere berebizikoa da 
egun horri begira. Traje ilunak 
eta barruko arropa motzak modan 
daude halako egun berezietarako. 
Izerdia gutxitzen edo sikiera disi-
mulatzen eta edertasuna loratzen 
laguntzen dute halakoek.

Eroso ezkontza egunean
Soineko eta traje polita janzteaz gain, barruko arropa erosoa eta polita izatea ezinbestekoa da

Barruko arropa sexy eta erosoa ezinbestekoa da.

Garrantzitsua da emaztegaiarentzat soinekoa aukeratzerakoan barruko 
arroparekin bat egitea. Barrutik ondo geratzen dena kanpotik ere ederto 
geratuko baita. Horretarako, norberari egokien datozkion neurriak dituztela 
dio Yolanda Sanchezek, Sikol lentzeria dendako arduradunak: 
"Emaztegaiarentzat, hobekien datozkion tailuak ditugu dendan; 
garrantzitsuena bera ondo sentitzea da, eta, batez ere, eroso egotea. Egun 
garrantzitsua da, eta norberaren gorputzera moldatzea da helburua. Egun 
osoa bularretakoa ondo jartzen ez ibiltzeko, garrantzitsua da erabaki hori 
ondo hartzea".  Tirante multiposizionalak erabilita, emaztegaiak ez du 
bularretakoa ondo jartzen denbora luzeagoa igaroko.

hainbat truku gizonen trajeentzat 
Gizonen trajeentzat truku bat du Sikol dendak, bero handia egiten duen 
ezkontza egunetan izerdiaz ahazteko: traje berezi batzuk izerdia ekiditeko 
materialaz landuta daude. Kolore ilunak dira egokienak, eta beti politak. 
Boxer-ei dagokienez, orain motzagoak hobeto moldatzen dira.

Erosotasuna lehentasun

Marfil koloreko barruko arropa egokiena eta politena da.
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943 71 49 52 • Leintz Gatzaga • www.gureametsa.es

E
zkon egun berezi bate-
rako, azala hidratatu-
rik izatea ezinbestekoa 
da. Tratamendua hila-
bete lehenago hastea 

komeni da, egunean bertan aza-
la argitsuago egon dadin. Maki-
llajeak ere indar handiagoa izan-
go du aurretiaz azala ondo hidra-
tatuz gero. Tratamendu egoki eta 
pertsonalizatuak erabiliz, emaz-
tegaia eroso eta eder sentituko 
da inoiz ahaztuko ez duen ezkon 
egunean. Aurpegiaz gain, gorputz 
osoa hidratatzea ere ezinbestekoa 
da, bizkar eta eskote eder eta 
sexya erakutsi ahal izateko.

AZKAZAL DISTIrATSUAK
Manikura eta pedikura behar
-beharrezkoak dira egun zoraga-
rri horretarako, argazkietan 
azkazalak ere ikusten baitira. 
Manikura dotore batekin soine-
koa edertu dezake emaztegaiak. 
Horrez gain, pedikura ere garran-
tzitsua da. Emaztegaiak sandaliak 
jartzen baditu, oin eder eta poli-
tak erakutsi ahal izateko. San-
daliak  janzten ez baditu ere, 
komeni da pedikura egitea. Ikus-
ten ez bada ere, barrutik eder 
egon behar du emaztegaiak, kan-
poak ere dizdiz egin dezan. 

Azala distiratsu egon dadila
emaztegaiak azal zaindu eta polita erakutsi behar du; horretarako, gorputzeko hidratazioa ezinbestekoa da

Manikura eta pedikura beharrezkoa da emaztegaiarentzat.

Manikura eta pedikura beharrezkoak dira ezkon eguna perfektua izateko. 
Azal garbi eta ederraz gain, azkazalak ere dotore apaindu behar direlako. 
Pedikura ere ezinbestekoa da, emaztegaiak sandaliak jantziz gero. 
Amagara estetika zentroan ezkontzetarako programa espezializatua dute, 
Maite Agirre arduradunak dioenez: "Emaztegai bakoitzaren azalari 
erreparatzen diogu, lehenik eta behin. Azal mota ikusirik, 
tratamenduarekin hasten gara, azal distiratsu eta leuna izan dezan". 
Horrez gain, azala hidratatuta izanda, makillajea hobeto egokitzen da 
azalera: "Ezkon eguneko makillajea egokia izateko, aurretiaz eginiko 
tratamendua ezinbestekoa da". 

eskotea eta bizkarra hidratatuz
Azal hidratatu eta distiratsua ezinbestekoa da egun berezi hauetarako. 
Eskote eta bizkar dotorea izan behar du emaztegaiak. Horrez gain, 
emaztegaiaren gustu eta beharretara bideratzea garrantzitsua da. 

Manikura eta pedikura, ezinbesteko

Egun asko igarotzen dituzu, seguruenik, ezkon egun perfektua prestatu 
nahian. Lirainen, tratamendu eta hidratazio metodo egokiak erabiliz, 
emaztegai perfektua izan zaitezke. Mari Carmen Pardo  arduradunaren 
hitzetan: "Azala zainduta egotea da garrantzitsuena; Lirainen bi hilabete 
lehenago hasten gara tratamendua prestatzen, ezkon egunean 
emaztegaiaren azala tertziopeloa bezala izan dadin". Bekainen diseinu 
egokia ezinbesteko ikusten du ugazabak: "Bekainak ongi depilatuak izatea 
komeni da, baita forma egokiarekin ere. Bekain guztiak ezberdinak dira, 
eta tratamendu pertsonalizatua izan daiteke. Bi aste lehenago egitea 
komeni da". Bekainak txukundu ostean, krema hidratatzaile egokia erabili 
behar da beti, gorritasuna alde batera uzteko.  Makillajea ere ezinbestekoa 
da egun perfektua izateko; naturala eta egokia izan behar du.

Solariumera joateko aukera
Lirainek solarium saioak eskaintzen ditu, hilabete eta erdi lehenago 
hasita, ezkontza egunean brontzeatu eder eta zoragarria erakusteko.

Azal distiratsua egun berezi baterako

Lirain estetika zentroak tratamendu bereziak eskaintzen ditu.
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Arantzazu auzoa 38 - OÑATI
Tel.: 943 78 13 06 
www.zelaizabal.com / restaurante@zelaizabal.com

• Bataio, jaunartze eta ezkontzetarako   
   leku paregabea.
• 180 gonbidaturendako jangela.

1898a ezkero 
ZUEN ZERBITZURA

Aurkitu ezazu zuretzako 
propio eginiko eraztuna 

Z
alantzarik gabe, bitxiak 
dira –eta bereziki, 
eraztunak– ezkontza 
egun bateko elemen-
turik garrantzitsue-

netakoak. Baiezkoa eman ostean, 
ezkonduek luzaroan soinean era-
mango duten bitxia da, eta ezin-
bestekoa da norberaren gustukoa 
izatea.

Gaur egun, urre arrosa zuria-
rekin batera edota urre horia 
zuriarekin, horiek dira ezkontza 
eraztunetan arrakasta handien 
izan ohi duten koloreak. Hala 
ere, aukera gero eta zabalagoa 
da, eta gaur egun pertsonalizazioa 
da ezkongaiek eskatzen dutena.

NOrBErArEN GUSTUrA 
Hori ziurtatzeko, teknologia 
berrien laguntza eskura dugu 
gaur egun. Arrasateko Zubiaga 
bitxi-dendan, Internet bidez nork 
bere eraztuna aukeratu eta mol-
datu dezake, bitxia erabat per-
tsonalizatua izan dadin.

Modu honetan, bezeroak 
eskaintza ikus dezake, eta gus-
tuko duenari nahi duen molda-
ketak egin: harria kendu, ipini, 
kolorea hautatu... eta hala, nork 
bere eraztuna diseinatzen du 
ordenagailu edo tableta bidez, 
eta momentuan jakin dezake egin 
duen aukeraketaren salneurria.  
Hala, berak diseinatutako bitxi 
hori egingo diote bitxitegian.

Bitxien arloan erreferente da 
Zubiaga bitxi-denda, eta urte 
askotako esperientzia da euren 
bermea. Hala, bezeroak traturik 
adeitsuena eta gomendiorik one-
nak topatuko ditu han.

Ezkontzara giro 
onean, seguru 
eta kezka barik

E
zkontza egun berezia 
izan ohi da ezkon-
gaientzat, noski, baina 
baita gonbidatuentzat 
ere. Ospatzeko eta 

ondo pasatzeko aukera paregabea 
da; ahal bada, kezkarik gabe. 
Hori dela eta, egunak eskatzen 
dituen joan-etorriak egiteko, zer 
hobeto autobus zerbitzua baino: 
erosoa, segurua eta atsegina.

Autoa etxean utzita, berma-
tuta dago guztien segurtasuna. 
Gainera, bidaia modu atseginean 
eta lagunarteko giroan egiteko 
aukera eskaintzen du autobusak.

BEHArrETArA EGOKITUTA 
Arrasateko Leintz Garraioak 
konpainiak eskarmentu handia 
dauka ezkontza eta antzeko ospa-

kizunetarako zerbitzuak eskain-
tzen. "Nik autobusa gomendatzen 
dut, lasaiago ibiltzeko eta arazo-
rik ez izateko. Gainera, autobu-
sean joanda, jendea aldez aurre-
tik elkartu ohi da eta giro hobea 
izaten da", dio Leintz Garraioak 
enpresako Lydia San Martinek. 

Horrelakoetarako 55 eserle-
kuko autobusak dituzte, eta joan-e-
torrien ordutegia eta ibilbidea 
bezeroaren araberakoa izaten da.

"Gehienetan, lehenik, gonbi-
datuak ezkontza-lekura eramaten 
ditu autobusak; handik ateratzean, 
jatetxera; eta handik etxera edo 
parranda lekura itzultzen dira", 
dio San Martinek.

Urteko egun guztietan eta 
eguneko 24 orduetan eskaintzen 
du zerbitzua Leintz Garraioak-ek.

Seber Altuben dago Zubiagaren denda berria.

Gustukoa izan behar da. Urre arrosa modan dago.

Pantailan aukeratutakoa fisikoki ere ikus daiteke dendan.

Leintz Garraioak enpresaren autobus bat.
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Zure ezkontza, 
zuk gura duzun moduan

Arrateko gaina. 20600 EIBAR
Tel.: 943 12 12 62 • www.kantabriajatetxea.com

Seber Altube plaza 1 
Arrasate

943 79 19 25

Bitxitegia • ErlojutegiaBitxitegia • Erlojutegia

Leintz Garraioak S.L.
Musakola, 20 (Pereda)
20500 ARRASATE

Tel.:  943 71 27 07 / Faxa: 943 79 14 19
Posta-e: leintzgarraioak@leintz.com
www.leintz.com

Urbano zerbitzuaz gain, txangoak, ezkontzak, sagardotegiak eta abar.Urbano zerbitzuaz gain, txangoak, ezkontzak, sagardotegiak eta abar.

Iguazuko ur-jauziak bisitatu zituztenekoa. Patagonian, Perito Moreno glaziarrean.

Argentina 
ezagutzen 
hilabete batean
Mikel Aramendik eta Oihana Olasolok 
hilabete pasa zuten Argentinan 
eztei-bidaian. Lurralde handia izanik, 
hilabete batean, lau urtaroetatik 
igarotzeko aukera eman zien, gainera. 
Bidaia Buenos Airestik hasi zuten, 
Puerto Madrynen jarraitu, pinguinoak 
eta baleak ikusiz, eta planetako 
herririk australenera joan ziren, 
Ushuaiara. Bertatik, El Calafera joan 
ziren Perito Moreno eta bi glaziar 
ikustera eta handik El Chaltenera joan 
ziren trekking egitera. Paraje ederrak 
ikusi ostean, iparralderanzko bidean, 
Bariloche izan zuten hurrengo geltoki, 
zazpi lakuen ibilbidea, San Martin de 
Los Andes… paraje zoragarriak ikusi 
zituzten. Bidaia bukatzeko, Iguazuko 
ur-jauziak ikustera joan ziren.

Arrasatetik 
Thailandiara 
paradisua 
ezagutzera

Iker Ullibarriarana eta Ainhoa 
Sagasta Thailandiara joan ziren 
eztei-bidaian, hamabost 
egunerako. Lehenengo bi gauak 
Bangkoken eman zituzten, Khao 
San Road inguruan. Tenplu ugari 
ikusteko aukera aprobetxatu 
zuten; Kwai ibai gaineko zubia 
pelikula grabatu zen lekua, esate 
baterako. Hegazkin bat hartuta 
iparraldera joan ziren, Chiang 
Mai-ra. Bidaiatik gehien gustatu 
zitzaien herria; han, Muay Thai 
espektakulua ikusi zuten, masaje 
thailandiarrak hartu zituzten… 
Beste hegazkin bat hartu eta 
Phuket-era joan ziren, Ko Phi Phi  
eta Ko Tao irla zoragarriak 
ezagutzera.

Eztei-bidaiak Asian 
eta Hego Amerikan

eztei-bidaia ahaztezinak antolatzen dituzte 
ezkongaiek. ametsetako bidaia elkarrekin 
prestatuta, momentu gogoangarriak bueltan 
ekartzeko asmoz.

Chiang Mai-n elefante gainean ibiltzeko aukera izan zuten.

 Iker Ullibarriarana eta Ainhoa Sagasta, Ko Phi Phi irla zoragarrian.
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E
zkontza egunean hutsik 
egiten ez duen gonbi-
datua izaten da argaz-
kilaria, eta ezkongaien 
esanetara egoten da. 

"Ideia garbirik gabe baldin bada-
toz laguntzen diegu, baina euren 
esanetara egoten gara, eurek esa-
ten digute zer-nolako argazkiak 
gura dituzten, noiz atera, ezkon-
tza egunean zer erretratatu edo 
materiala ze euskarritan gorde, 
adibidez", dio Aretxabaletako 
Begira argazkilaritza dendako 
Ane Idigorasek. 

Ezkongaien argazkiak gehie-
tan ezkontza egunean bertan ate-
ratzen dituztela adierazi du Idi-
gorasek. Bideoak gutxitan gra-
batzen dituztela aitortu du, 
oraindik argazkiek pisu handia-
goa dutela. "Albumetan gorde 
gura dituzte. Azken urteetan 
digitalak egin ditugu gehienak, 
baina azkenaldian album tradi-
zionalen eskaerak nabarmen egin 
du gora. Gainera, argazkietan 
ere egon da aldaketa. Lehen erre-
tratu asko ateratzen genituen. 
Orain, aldiz, momentuak izozte-
ko eskatzen digute", dio Ane Idi-
goras argazkilariak. Sumatu duen 
beste aldaketa bat da dagoeneko 
ezkongaiek ez dutela argazkilari 
zerbitzua urtebete lehenago har-
tzen; ezkontza eguna baino bi 
hilabete lehenago lotu duen biko-
terik ere ezagutzen du. Oihana eta Mikel bizkarrez. rober eta Nagore emaztegaiak lan egiten duen tabernan.

Maikel eta Eneritz zelai baten erdian elkarri helduta. Eneritz eta Maikel ibilgailu zahar baten gainean.

Lehengo argazki albumak datoz bueltan


