Gasteiz eta horren
ingurua autokarabanaz
ezagutzeko gida

Sarrera “Zure helmuga”
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U

tz iezaguzu helmuga bat aurkezten: Euskadiko hiriburua; ziur gaude
autokarabanaz egin beharreko bidaiaren inguruko zure aurreikuspen
guztiak gaindituko dituela.

Utz iezaguzu, halaber, Arabako gastronomiaren platerik bikainenak

Gasteiz harrigarria dela esan ohi dugu, eta ikusiko duzunez, ez
zaigu arrazoirik falta. Euskadiko hiriburuan, ehun kilometro dituzu,
ia, parke eta berdeguneetan paseatu, bizikletaz ibili, hegaztiak behatu edo zaldi
gainean paseatzeko. Aberastasun natural horri eman diote “European Green
Capital 2012” saria, Euskadiko hiriburua, une hauetan, ingurumenarekin
gehien konprometitutako Europar Batasuneko hirietako bat dela aitortzen duena.

ezagunak. Aholku bat: askoz ere goxoagoa irudituko zaizu guztia Arabar

Ia mila urte dituen eta Erdi Aroko trazatuaren zati handi bat gordetzen duen hiri
bat duzu zain, almendra itxura bitxia eta harresiaren hondarrak ere gordetzen
dituena. Jauregiak eta museo estaliak zein estali gabekoak ere ikusi ahalko
dituzu, baita Santa Maria katedralaren barrunbeak ere.

upategietara jaisteko. Kasu horietan guztietan, zure ibilgailua non aparkatu

eskaintzen (Gastronomiaren 2014ko Espainiako hiriburu saria jaso zuen),
euskal sukaldaritza berria izenekoaren errezeta sofistikatuak edo gure pintxo
Errioxako mahastietako ardo on batekin edo txakolinarekin.
Eta denbora gehiago baduzu, Gasteiz inguruan egiteko ihesaldiak ere
gomendatuko dizkizugu, Gatz Haranean barneratzeko, naturako ibilbideez
gozatzeko edo, hainbat eta hainbat proposamenen artean, Erdi Aroko
eta/edo utzi esango dizugu, bai eta gaua non pasatu ere. Garraio publiko
aukerak ere adierazi ditugu zuretzat, oinez edo bizikletaz egin ditzakezun
ibilbideekin batera, helmugaz gidatzeko beharrik gabe gozatzeko.

AUTOKARABANENTZAKO
IBILBIDEAK

1. ibilbidea
Ezagutu
Euskadiko hiriburua

1.1	Non apartatu eta/edo gaua pasa

Lakua

1.2.1

Helbidea: Forondako Atea, 48 (Vitoria-Gasteiz)
GPS Dezimala: Latitudea: 42.86667 / Longitudea: -2.68528
GPS hirurogeitarra: Latitudea: 42º51’59 / Longitudea: 2º41’50
Informazio gehiago: www.vitoria-gasteiz.org / 945 161 598

Bizikletaz

Ibaiako kanpinean ere pasa dezakezu gaua
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1.2	Orain, gozatu, ez duzu zertan gidatu:

Helbidea: 102 Errepide Nazionala, z/g Zuhatzu
GPSa: Latitudea: 42.848282200 / Longitudea: -2.732627400
GPS hirurogeitarra: Latitudea: 42º49’52 / Longitudea: 2º43’21
Informazio gehiago: www.campingibaia.com / 627 07 43 99

Hirian barrena nola mugitu

Hiria ezagutzeko modu on bat bizikletaz
ezagutzea da. Oraingoz (hedatzen doaz),
ehun kale edo ibilbide dituzu, ia, bizikletaz
ibiltzeko egokituta. Hiriko leku batetik
bestera azkar eta seguru mugitzeko modua
jakiteko, kontsultatu ondorengo web orria:
http://vitoria.cicloruta.org/, edo deitu
herritarrentzako informazio-telefonora: 010
(hirian bazaude)

AUTOKARABANENTZAKO
IBILBIDEAK

1. ibilbidea
Ezagutu
Euskadiko hiriburua

IBAIONDO
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Lovaina
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Legebiltzarra
Parlamento
Oficina de Turismo
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Arriaga

ANGULEMA

INTERMODAL

Tranbiaz
•	Autokarabanen aparkalekutik oso gertu,
“Forondako Atea” tranbiaren geltoki bat duzu
(“Abetxuko” linea). “Legebiltzarra” geltokian
(Eusko Legebiltzarraren parean) jaistea
gomendatzen dizugu, Andre Maria Zuriaren
Plazatik oso hurbil baitago, hiriaren bihotzean.
•	Tranbia goizeko seietatik (06:00) gaueko
hamaiketara (23:00) dago martxan, eta 7-10
minutuan behin pasatzen da. Asteburu eta
jaiegunetan, gauez ere eskaintzen du zerbitzua.
•	Tranbiara igo aurretik, txartel-makinan erosi
behar duzu tiketa. Joan-etorri bakar baterako
txartela makina automatikoetan atera dezakezu,
eta ez dago baliozkotu beharrik (50 minutura
iraungitzen da). Egun osorako txartela ere eros
dezakezu, nahi adina bidaia egiteko.
•	Informazio gehiago behar baduzu deitu
902543210 telefonora (Euskotren Tranbia).

Autobusez
• “Urbano”ak 10 minutuan behin pasatzen dira, gutxi gorabehera.
• Bederatzi linea daude, eta goizeko seietatik (06:00) gaueko
hamaiketara (23:00) funtzionatzen dute.
• Web orrian (www.vitoria-gasteiz.org) kontsulta ditzakezu linea
guztien ibilbideak.
•	Asteburuetan, gaueko zerbitzua ere badago, “Gautxori”ei esker;
ostiraleko gaueko hamaiketatik (23:00) goizeko seiak arte
(06:00) funtzionatzen dute eta, larunbatetan, (eta jai bezperetan)
24:00etatik 07:00etara.

RUTAS PARA
AUTOCARAVANAS
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1. ibilbidea
Ezagutu
Euskadiko hiriburua

KATEDRALAREN ERREKOADROA

1.3	Ezagutu hiria, urratsez urrats

•	Nahitaezkoa da bisita aurrez erreserbatzea
www.catedralvitoria.com

Andre Maria Zuriaren Plaza
Berehala konturatuko zara Gasteiz oso hiri erosoa dela paseatzeko
eta presarik gabe ezagutzeko. Puntu neuralgikotik has zaitezke, Andre
Maria Zuriaren Plazatik. Hainbat mendetan bezalaxe, mugimendurik
handieneko lekua da oraindik ere. Bertatik, muinora igo zaitezke, Erdi
Aroko hirigunean barneratzeko.

•	Erreserba egunean bertan egiteko, deitu 945
255135 telefonora
•	Katedralera bisitak ordubete irauten du, eta
gaztelaniaz, euskaraz, ingelesez, frantsesez,
alemanez edo italieraz egin daiteke. Kontsulta
itzazu beste hizkuntzak

Almendra
Segur aski, behin baino gehiagotan galdetu diozu zure buruari hiriaren
bi izenen zergatia. Bi lerrotan erantzungo dizugu. “Vitoria“ (“Nueva
Victoria”, zehatzago) Nafarroako errege Antso Jakitunak leku estrategiko
batean kokatutako herri txiki bat konkistatu zuenean emandako izena
da. Konkistatutako herrixka horri “Gasteiz” deitzen zioten.
Muinoa -almendra itxura bitxia duena- harresi handi batek babesten
zuen, eta, Erdi Aroan, bi gotorleku handi ere bazeuden (mutur
bakoitzean bat): Santa Maria (eraberritzen ari dira egun, baina
ezinbestekoa da ikustea) eta San Bizente (eliza bihurtua, dorrera
igo zaitezke eta tenpluko nabeen gaineko zurezko egituraren zati bat
zeharkatu). Barruti hori guztia Monumentu Multzo izendatu zuten
1997. urtean.

Euskadiko hiriburuko bazter pribilegiatu honek gordetzen dituen
aberastasun guztien artetik, erreparatu, gutxienez, Karlos V.
enperadorearen gortesauen jauregiei. Montehermoso jauregia ikustera
gonbidatzen zaitugu; 1524. urtean eraiki zuten, enperadorearen
aholkulari Ortuño Ibañez de Aguirreren ekimenez. Jauregi hori (Kultur
Etxea da egun, eta erakusketa eta formatu handiko ekintzetarako
Oihanederra gunea ere hartzen du) Gorteko kideentzako ostatu
izan zen hainbat mendetan, Gasteizen geratu behar zutenerako.
Hortik oso hurbil, Eskoriaza-Eskibel jauregia dago, Karlos V. enperadorearen
Gorteko mediku Fernan Lopez de Escoriazaren aginduz eraikitakoa.
Goiuri jauregia -enperadorearen enbaxadore izandako Martin de
Salinasek sustatutakoa- Aihotz plazan aurkituko duzu; bertan dago

•	Ateratzen den dirua monumentua
zaharberritzeko erabiltzen da

AUTOKARABANENTZAKO
IBILBIDEAK
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1. ibilbidea
Ezagutu
Euskadiko hiriburua

gasteiztarren eskubideak babesteko promesa urratzen zuten errejidoreei lepoa
moztearekin mehatxatzeko erabiltzen zuten aihotzaren erreplika.
Jauregi ederrak ikusi ez ezik, Erdi Aroko harresiaren zati bat ere ikusi beharko
zenuke (zure kontura edo ibilbide gidatuan; galdetu Turismo Bulegoan).
Muinoaren mendebaldean, Buruileria plaza aurkituko duzu (Erdi Aroko
nekropoli batean zaude). Hortik, Santa Maria katedral zaharraren zati gotorraren
eta hiriko eraikuntza zaharrenetako bat den Andatarren dorrearen ikuspegi
zoragarria duzu. Dorre gorretatik hurbil, Portaloia dago, XV. mendean ostatu
eta gurdientzako geltoki izandakoa (jatetxea da egun).
Aurrena muinoaren ekialdea ikustea erabaki baduzu, Errenazimenduko azken
jauregia aurkituko duzu Aiztogile kalean: Bendaña jauregia. XVI. mendean
eraiki zuten eta Bibat (Arkeologia Museoa eta Fournier Karta Museoa) hartzen
du egun. Kale horretan bertan Kordoi Etxea duzu (sarrerako arkuko kordoi

frantziskotarrari zor dio izena). XV. mendearen
amaierako jauregi honen dorrea Erdi Arokoa (XIII.
mendea) da, eta izar ganga ikusgarria dauka (Mejora
Fundazioaren egoitza da gaur egun, baina onartzen
dituzte bisitak).
Eta hortik oso gertu, Artium duzu zain, arte garaikideko
euskal zentro-museoa, sormen-lan garaikideetan
erabiltzen diren teknika guztiak ordezkatzen dituzten
3.000 artelan baino gehiago ikusteko.

Hirigune historikoan egin ditzakezun ibilbideen gaineko informazio
xeheagoa nahi baduzu, sartu www.vitoria-gasteiz.org/turismo web
orrian, eta kargatu behera Erdi Aroko hiriguneko ibilbideak eta erraz
inprimatzeko moduko mapa xehatuak, “Almendra” zure kontura ikusteko.

AUTOKARABANENTZAKO
IBILBIDEAK

1. ibilbidea
Ezagutu
Euskadiko hiriburua

Olagibelen hiria

Hiri erromantikoa eta Senda ibilbidea

Muinoan barrena ibili bazara, hiriko zabalgune neoklasikora jaistea proposatzen
dizugu orain, eta Arkupetik egitea, horixe pentsatu baitzuen Juan Antonio
Olagibelek (hiriko arkitekto ospetsuena) Erdi Aroko muinotik gune laura dagoen
maila saihesteko.

Hiriaren erdigunean barrena gabiltza zurekin, eta merezi duzu atsedentxo
bat Euskadiko hiriburuko parke ederrenetako batean, Florida parkean.
Estilo erromantikoa du XIX. mendeko 20ko hamarkadako parke honek,
eta, printzipioz, lorategi botaniko izateko diseinatu zuten (eraitsitako Santa
Klara komentuaren baratzetan).

Espainia plazan (XVIII. mendearen amaierakoa) ere antzemango duzu Olagibel
“estiloa” edo Etxebarria etxean (Diputazio kalea).
Martin Saracibar arkitekto gasteiztarra da hiriko inguru horretako eraikin
esanguratsuenetako bat den Diputazioaren jauregiaren egilea (neoklasikoa
da, berankor samarra bada ere).
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Paseoan jarraitzeko gogoz geratu bazara, segi Senda ibilbidetik; jauregi
zoragarriz betetako ibilbide zoragarri horrek Armentiako baselizara eramango
zaitu (Goi Erdi Aroko Arabako erdigune espirituala).
Jauregi ederren ondotik pasatuko zara, Zulueta jauregiaren ondotik, besteak
beste. Julio Saracibar arkitektoak eraikitako hiru etxe eder: Zuloaga etxea
(Senda ibilbideko 15. zenbakia), “Buruko Minen Etxea” (ibilbideko 2.

AUTOKARABANENTZAKO
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1. ibilbidea
Ezagutu
Euskadiko hiriburua

Eraztun berdea
zenbakian, fatxada nagusiko atlanteei zor die izena) eta Villa Sofia. Ajuria
Enea jauregia ere (lehendakariaren etxea) Senda ibilbidean dago, Augusti
jauregia (Arte Ederren Museoa gaur egun) bezalaxe.
Ibili zara zeure kontura. Orain, utz iezaguzu gidari lanak egiten. Hamarretik
gora bide eta ibilbide gidatu prestatu ditugu zuretzat, xehetasun bakar bat ere
gal ez dezazun. Eskatu ibilbideei buruzko informazioa (prezioak eta orduak)
Turismo Bulegoan.
“Gasteiztxo”ra ere igo zaitezke; tren turistiko horrek hiriko lekurik zoragarrienetako
batzuk erakutsiko dizkizu, 45 minutu inguru irauten dituen ibilbide batean;
uztailetik irail amaierara funtzionatzen du.
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Eraztun berde bat du hiriak
inguruan, oinez, bizikletaz
edo zaldiz zeharka
dezakezuna. Eraztun hori
sei parkek osatzen dute, eta
atseden-gune, informaziogune eta/edo natura
interpretatzeko zentroz
hornituta daude guztiak ere.

• Luzera guztira: 30,8 km
• Bide motak: bide irmoak,
oinezkoentzako eremuak eta
galtzada
• Moduak: oinez eta bizikletaz.
Haur-kotxeentzat egokia
•	Gutxi gorabeherako denbora
(bizikletaz): 2 ordu eta erdi
•	Zailtasuna: ertaina-txikia
• Batez besteko maila: 100 m

AUTOKARABANENTZAKO
IBILBIDEAK
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1. ibilbidea
Ezagutu
Euskadiko hiriburua

1.4

Joan aurretik

	Hiritik hurbil
• Joan aurretik, Erdi Aroko Mendoza dorrea ikustea proposatzen dizugu
-bizikletaz, ahal bada–. Gasteiztik 10 kilometrora baino gutxiagora
aurkituko duzu.
Mendoza dorrearen kokapena: Mendoza z/g
GPS Dezimala: Latitudea: 42.859751600 / Longitudea: -2.777047800
GPS Hirurogeitarra: Latitudea: 42º51’36 / Longitudea: 2º46’26
• 11 kilometro eskasera Estibalitz dago, XI. mendekoa baino lehenagokoa
den monasterio zahar baten parte eta benetako talaia. Santutegiaren
ondoan, gainera, Arabako Erromanikoaren Interpretazio Zentroa ikus
dezakezu. Bisita gidatuak egiteko, aldez aurretik erreserbatu behar
da ordua, 656 718 115 telefonoan.

Kokalekua: Villafranca, 2
GPS Dezimala: Latitudea: 42.909998900 / Longitudea: -2.698386800
GPS Hirurogeitarra: Latitudea: 42º50’52 / Longitudea: 2º34’21
Bizikletaz joatea gomendatzen dizugu, antzinako vasco-navarro trenbidearen ibilbidearen
bide berdetik. 11,3 km dira guztira, 2 ordu, gutxi gorabehera, eta bide erraza da.
•	Arkaiako terma erromatarrak. Aztarnategi horretan, termak ez ezik Burdin Aroko herri baten
aztarnak ere aurkituko dituzu.
GPS Dezimala: Latitudea: 42.841497200 / Longitudea: -2.634436100
GPS Hirurogeitarra: Latitudea: 42º50’29 / Longitudea: 2º37’57
Termak ikusteko gure “ibilbide berde”etako bat erabiltzea proposatzen dizugu. Zehazki,
Errekaleor ibaiari eta Las Neveras muinoari jarraituz eramango zaituena. Longitudea: 4 Km.
Denbora: ordubete inguru. Haur-kotxeekin eta gurpildun aulkiekin egiteko moduko bidea da.
Abiapuntua “Antonio Amat Maiz, 5” geltokia da, L7 autobusarena.

AUTOKARABANENTZAKO
IBILBIDEAK
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1. ibilbidea
Ezagutu
Euskadiko hiriburua

Etxera oroigarri bat eraman nahi baduzu…
Ikusten ari zaren hiriak lotura estura du merkataritzarekin.
Datu historiko bat besterik ez: XVIII. mendean eta XIX.
mendearen lehen hamarkadetan, gasteiztarren %4060 artisauak ziren, eta gremioen arabera multzokatuta
zeuden (hortik hainbat kaleren izena: Errementari, Zapatari,
Aiztogile eta abar).
Utzi gure gastronomiak tenta zaitzan
Ziur gaude ezingo diozula uko egin gure sukaldaritza tradizionala eta euskal
sukaldaritza berria probatzeari, edo pintxorik onenak dastatzeari. Sasoiko
produktuetan oinarrituta dago gure gastronomia. Azpimarragarrienen artean
perretxikoak daude (San Jorge perretxikoak ere deitzen zaie), eta gure plater
ezagunenetako baten oinarri dira. Gasteizko erara jarritako babatxoak, Arabako
erara prestatutako barraskiloak edo zerba orri-mami beteak probatzea ere
gomendatzen dizugu. Bigarren platerei dagokienez, arrain on bat, txerrikume
errea edo galeper gisatua eska ditzakezu. Eta postrerako, Idiazabal gazta zati
bat, goxua edo Gasteiz tarta dituzu aukera onenak.

Ikusiko duzun bezala, tradizio hori eusten zaio oraindik,
eta tokiko artisau askok dute euren lantegia, oraindik,
hiriko erdialdeko alde horretan. Ehunka urteko tradizioa
duten saltokiak ere aurkituko dituzu (gozo-dendak edo
eskuz egindako kontserbenak), bai eta xarmaz betetako
saltoki txikiak ere.
Gasteiz utzi baino lehen maletan gozoak, Fournier kartajoko bat, euskal zeramikazko gauzak eta, nola ez, Arabar
Errioxako ardo on bat eta gure txakolin botila bat sartzea
gomendatzen dizugu.

AUTOKARABANENTZAKO
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2. ibilbidea
Ihesaldia
Zadorraren
aintziretara

Zure autoan joatea erabakiz gero:
Gasteiz-Iruñea A-1 autobidea (Ozaetako
irteera) eta N-104 errepidea Ozaeta
herriarekin lotzen dituen A-3012
errepidetik iristen da parkera.
Maturanara iritsi baino pixka bat
lehenago, Garaioko Parkerako sarrera
adieraziko dizu desbideratze batek.
2.1. Gasteiztik nola iritsi
Zadorraren aintzirak Gasteiztik 15 km-ra daude. Autoa hirian uztera eta
garraio publikoa erabiltzera gonbidatzen zaitugu. Udan, autobus zerbitzua
dago Gasteiztik Garaioko Parkera (7 linea). Informazio gehiagorako,
deitu 945 18 18 18 telefonora.

URIBARRI GANBOAKO
AINTZIRARI BUELTA

Aukera ona da, halaber, hiritik aintziretara bizikletaz joatea, antzinako
vasco-navarro trenbidearen ibilbideetatik.

Gutxi gorabeherako denbora: 5 ordu

Kargatu behera web orritik: www.alava.net/web/reditinerariosverdes.
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Distantzia: 43,5 km

Zailtasuna: txikia (erraza)

AUTOKARABANENTZAKO
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2. ibilbidea
Ihesaldia
Zadorraren
aintziretara

2.2	Non aparkatu eta/edo gaua pasa
Nahiago baduzu zure autokarabanarekin joan, Garaioko landetako aparkalekua
erabil dezakezu. Garaioko informazio bulegoaren koordenadak:

Web: www.legutiano.net / 945 45 50 10

GPS Dezimala: Latitudea: 42.909489600 / Longitudea: -2.540097500
GPS Hirurogeitarra: Latitudea: 42º54’08 / Longitudea: 2º32’25

Natur ingurua da, eta ez dago komunik, baina bai piknikmahaiak eta barbakoak. Debekatuta dago bertan kanpatzea.

Aparkalekuan WC kimikoa hustu edo edateko uraren andela bete daiteke, baina
ezin dira ontzi grisak zuzenean hustu. Iturriak, dutxak eta komunak ere badaude.

2.3	Orain, gozatu, ez duzu zertan gidatu

Legution ere aparka dezakezu, eta handik aintziren beste aintzira-leku batera
joan. Kasu horretan, Zabalain parkean aparkatzea aholkatzen dizugu:
Helbidea: Betxinaburu kalea, 2 (Legutio)
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GPS Dezimala: Latitudea: 42.96889 / Longitudea: -2.64806
GPS Hirurogeitarra: Latitudea: 42º58’09 / Longitudea: 2º38’54

Garaio eta Landako parkeek paregabeko natur
aberastasuna dute. Uretako hegazti askok dute
babesleku, koartza gorriek eta ipar-ahateek, besteak
beste. Jarduera pila bat egin ditzakezu, gainera:
bizikletan ibili, senderismoa, piraguismoa edo bela.

2.4.- Joan aurretik
Garaiotik oso hurbil Mendixurko Hegazti Behatokia dago,
hiru hegazti behatokietara joan eta ornitologia espeziak
ikusteko. Garaioko Parketik bizikletaz iritsi zaitezke bertara,
Ibilbide Berdeari jarraituz. Hiru kilometro inguruko ibilbide
erraza da.

AUTOKARABANENTZAKO
IBILBIDEAK
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3. ibilbidea
Gatz Harana

3.1

Gasteiztik nola iritsi

3.2	Non aparkatu eta/edo gaua pasa

Gida honetako ibilbide guztietarako gure aholkua da autoa Gasteizen
uztea eta, ahal bada, garraio publikoa erabiltzea. Ibilbide guztietan
aurkituko duzu, ia, Alava Busen linea bat. Kasu honetan, 13. linea
etorriko litzaizuke ongi, “Gesaltza Añana” geltokia. Autobus geltokia
Euskaltzaindia plazan aurkituko duzu. Orduak eta prezioak 945 285
000 telefonoan kontsultatu, mesedez.

Gatz Harana ikusi nahi baduzu, Gesaltza Añanako igerilekuen aurrean
dagoen aparkaleku handia erabil dezakezu (ez da autokarabanentzat
espezifikoa). Gogoan izan ezin dela bertan gaua pasa.

Zure ibilgailuan joatea erabakitzen baduzu, hauxe da helbidea:
Real 42. Gesaltza Añana
GPS Dezimala: Latitudea: 42.802443300 / Longitudea: 2.985681200
GPS Hirurogeitarra: Latitudea: 42º48’02 / Longitudea: 2º59’01

Hona hemen nola iritsi:
Villanañe Angosto errepidea,2 bis. Villanañe
GPS Dezimala: Latitudea: 42.842348 / Longitudea: -3,068418
GPS Hirurogeitarra: Latitudea: 42º50’33 / Longitudea: 3º04’08

Gaua pasatzeko, Angostoko kanpina aholkatzen dizugu:
www.camping-angosto.com • Tel. 945 35 32 71

3.3	Orain, gozatu, ez duzu zertan gidatu
5.500 larrain daude Gatz Haranean,
elkarren gainean jarritako terrazetan, eta
eskulangileen modura ateratzen da gatza.
Ekoizpen prozesua azalduko dizute, eta
ur gaziaren iturburuak ikusi, dastatzeak
egin egun batez gatz-ekoizle izan (lantegi
espezifikoak) edo spa gazi batez gozatu
ahal izango duzu. Hobe da bisita aurrez
hitzartzea.
Web orria: www.vallesalado.com

AUTOKARABANENTZAKO
IBILBIDEAK
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3. ibilbidea
Gatz Harana

3.4

Joan aurretik

Hauek ikusi nahiko dituzu:
•	Ondoen kontserbatutako Arabako gotorleku-multzoa, Varonatarren
dorretxea; itxura denez, 680 urtean eraikiarazi zuen almirante
bisigodo batek (Villanañen).
GPS Dezimala: Latitudea: 42.82976 / Longitudea: -3,07155
GPS Hirurogeitarra: Latitudea: 42º49’47 / Longitudea: 3º04’17
• Valderejoko Natur Parkea: pagadietan eta artez eta pinu gorriz
estalitako mendi-hegaletan barrena ibiliko zara. Bertan dute babeslekua
basurde, urtxintxa, orkatz edo arrano beltzek. Sai arreen Euskal
Herriko kolonia handiena ere bertan ikusiko duzu.
GPS Dezimala: Latitudea: 42.867734531 / Longitudea: -3,228067461
GPS Hirurogeitarra: Latitudea: 42º52’35 / Longitudea: 3º13’42

3.5

Gure aholkua:
Eskualde honetan, Añanako gatzarekin, Arabako babarrun nabarrekin
eta Arabako patatarekin prestatutako platerak dastatzea gomendatzen
dizugu.
Ezagutu berri duzun haraneko gatz-sorta bat da etxera eramateko
oroigarririk onena. Ez duzu erraza izango gatz likidoaren, gatz ezkaten
edo gatz txuzoen (larrain, egitura eta kanaletako gatzun filtrazioek
sortuak) artean aukeratzen.

AUTOKARABANENTZAKO
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4. ibilbidea
Lorategi botanikoa
eta Iruña Veleiako
hiri erromatarra

4.1

Gasteiztik nola iritsi

Santa Katalina lorategi botanikoa

Iruña Veleia

Santa Katalina izen bereko jauregi-komentuaren (XIII-XIV. mendeak)
hondarren artean dago, eta Badaiako Mendilerroaren hego-ekialdeko
mendi-hegalaren erdialdera, Gasteiztik 12 km-ra, gutxi gorabehera.

Aztarnategi erromatarra Gasteiztik 10 km mendebaldera dago.
Bertara iristeko ere Alava Busen 13. linea hartu behar da. Kasu
honetan, “Billoda” izango da zure geltokia (aztarnategitik km
batera baino gutxiagora).

Lorategira iristeko, Alava Busen 12 linea har dezakezu. “Tresponde”
izango litzateke zure geltokia, eta handik 900 metro jarraitu aurrera,
lorategiaren sarreraraino.
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Zure ibilgailuan joatea erabakiz gero:
GPS Dezimala: Latitudea: 42,84951 / Longitudea: -2,807564
GPS Hirurogeitarra: Latitudea: 42º51’00 / Longitudea: 2º48’14

ditzakezu eta beste zerbitzu batzuk ere badaude: horrelako
ibilgailuak konpontzeko lantegi bat eta osagarri denda bat.

Zure ibilgailuan joatea erabakiz gero:
GPS Dezimala: Latitudea: 42,839162 / Longitudea: -2,785795
GPS Hirurogeitarra: Latitudea: 42º50’22 / Longitudea: 2º47’13

Helbidea: Parisko Ituna, 19 (Subillabide poligonoa)
GPS Dezimala: Latitudea: 42.81889 / Longitudea:
-2.78167
GPS Hirurogeitarra: Latitudea: 42º49’09 / Longitudea:
2º46’55

Bidean, Langraiz Okako gunea duzu (Gorbea Centro Caravaning
enpresaren barruan); ezin da bertan gaua pasa, baina urak alda

Prezioak 945 240 417 telefonoan edo www.caravaninggorbea.com web orrian kontsultatu

AUTOKARABANENTZAKO
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4. ibilbidea
Lorategi botanikoa
eta Iruña Veleiako
hiri erromatarra

4.2	Non aparkatu eta/edo gaua pasa

Santa Katalina lorategi botanikoa
Hiru aparkaleku dituzu: “harrobi”koa (450 m. 2. aparkalekuraino, eta
100 autorentzako lekua, gutxi gorabehera), bigarrena (10 autoretzat,
gutxi gorabehera), eta hirugarrena (sarreratik 75 m-ra eta 60 autorentzat
egokitua, gutxi gorabehera).
Iruña Veleian aztarnategitik hurbil aparka dezakezu.
Gaua pasa nahi baduzu, Nuvillako El Roble Verde kanpina aholkatzen
dizugu (campingelrobleverde.com, tel.: 945 06 33 50). Hemen duzu
bertara nola heldu:
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Nuvilla. A3322 errepidea, Pobesetik Argantzunera doana, 24. km.
GPS Dezimala: Latitudea: 42.7951732 / Longitudea: -2.8794413
GPS Hirurogeitarra: Latitudea: 42º50’53 / Longitudea: 3º05’53
4.3	Orain, gozatu
• Lorategi botanikoa Santa Katalina monasterio zaharraren (XIII-XIV.
mendeak) hondarren artean dago (bisiten eta orduen inguruko
informaziorako telefonoa: 680 470 146).
•	Aztarnategi arkeologikoan, antzinako Veleia hiri erromatarraren
aztarnak ikusi ditzakezu (www.veleia.com). Erromatarren
garaiko aztarnez gain, 1.500 urteko historia hartzen du ia, K.a.
I. milurtekotik K.o. V. mendera.

AUTOKARABANENTZAKO
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4. ibilbidea
Lorategi botanikoa
eta Iruña Veleiako
hiri erromatarra

4.4

Joan aurretik
•	Gaubeako Turismo Bulegotik (tel.: 945 353 040) bisitak irteten dira,
trufa-bilatzaile diren txakurrekin trufak aurkitzeko. Bertan emango
dizute, halaber, inguruan egin ditzakezun bestelako jardueren inguruko
informazioa, eskaladari, barrankismoari, globoan edo zaldian ibiltzeko
paseoei eta abarri buruzkoa.
GPS Dezimala: Latitudea: 42.842042100 / Longitudea: -3.077656800
GPS Hirurogeitarra: Latitudea: 42º56’21 / Longitudea: 3º02’02

4.5

Gure aholkua:
Aipatu ditugun eskualde honetako produktu gastronomikoez gain,
goza ezazu ehiza-plateren zapore biziaz, orkatzaz edo basurdeaz,
besteren artean.
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5. ibilbidea
Lautada

5.1

Gasteiztik nola iritsi
Aukera ona da Alava Busen 5. linea erabiltzea, “Agurain” geltokia. Trenez
ere joan zaitezke (15 min. inguruko bidaia da). Geltokia hiriaren erdigunean
duzu (Geltoki plazatxoa, 1). Orduak 902 320 320 telefonoan galdetu.

5.2	Non aparkatu eta/edo gaua pasa
Aguraingo eremua duzu
Helbidea: Behe Nafarroa kalea, z/g, Agurain
GPSa: Latitudea: 42.85333 / Longitudea: -2.38528
GPS Hirurogeitarra: Latitudea: 42º51’12 / Longitudea: 2º23’07
Web: www.agurain.eus / 945 302 931
Gehienez ere 48 ordu egon daiteke. Ezin da kanpatu.
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5.3	Orain, gozatu, ez duzu zertan gidatu
•	Agurainen, ezinbestekoak dituzu ondorengo hauek:
udaletxea, San Juan eliza, San Martin eliza eta Santa
Maria eliza-gotorlekua.
•	Eman izena (Aguraingo Turismo Bulegoan, tel.
945302931) gaztandegien ibilbidean, xehe-xehe
azalduko dizute Idiazabal Artzain Gazta sor-markako
gazta (ardi latxetatik egiten dena) egiteko prozesua.

AUTOKARABANENTZAKO
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5. ibilbidea
Lautada

5.4

Joan aurretik
•	Zure ibilgailuarekin etorri bazara, Araian utz dezakezu. Bertan dago
Aizkorri-Aratz Interpretazio Zentroa eta bertatik irteten dira senderismo
ibilbideak (hainbat maila eta iraupenekoak), natur parkean barrena
eramango zaituztenak; paraje naturak zoragarri horrek 19.400
hektarea inguruko azalera dauka eta Arantzazuko Santutegia (zentro
erlijiosoa) monumentu megalitiko ugari eta egur-ikatzarekin eta
artzaintzarekin lotutako antzinako egiturak biltzen ditu.
GPSa: Latitudea: 42.895379000 / Longitudea: -2.311349000
GPS Hirurogeitarra: Latitudea: 42º53’43 / Longitudea: 2º18’41

5.5.- Gure aholkua
Baliteke gastronomia jardunaldiekin (udazkenean) topo egitea;
parte hartzen duten jatetxeek eskualde horretan erreferentzia diren
bost produktu oinarri hartuta prestatzen dituzte euren menuak:
patata, perretxiko eta onddoak, ehiza, ogia eta Idiazabal gazta.
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6. ibilbidea
Aiara
Haranean
barrena

6.1

Gasteiztik nola iritsi
Amurriora (1 linea) eta Laudiora (2 linea) autobusez iritsi zaitezke,
Alava Busen 15 linearekin.
Nahiago baduzu trenez joan, Bilbo eta Miranda de Ebro lotzen dituen
linea hartu behar duzu, bi udalerri horietako hirigunean dituzu geltokiak.
Renferen telefonoa: 902 240 202.

6.2	Non aparkatu eta/edo gaua pasa
Amurrioko eremuan aparka dezakezu:
Helbidea: Araba kalea, 7 (Amurrio)
GPSa: Latitudea: 43.05528 / Longitudea: -2.99806
GPS Hirurogeitarra: Latitudea: 43º03’43 / Longitudea: 2º59’49
www.amurrio.org / 945 393 704
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Gehienez ere 48 ordu egon daiteke. Ezin da kanpatu.

6.3	Orain, gozatu
•	Ez galdu Ayalatarren Kexaako jauregi gotorra, Arte Sakratuaren
Museoa hartzen duena. Jauregi gotor hori eta dominiken komentua
Arabako garai horretako monumentu multzo garrantzitsuenaren
parte dira.
GPS Dezimala: Latitudea: 43.078297700 / Longitudea: -3.069936300
GPS Hirurogeitarra: Latitudea: 43º04’36 / Longitudea: 3º04’24
•	Artziniegako hirigune historikoa ikustera ere animatzen zaitugu (1272.
urtean sortu zuen Alfontso X. Jakintsuak). Ez ahaztu Etnografia
Museoa eta Santxotenaren lantegi-museoa ikustea
www.santxotena.org / 605 717 857
GPS Dezimala: Latitudea: 43.120579600 / Longitudea: -3.129408400
GPS Hirurogeitarra: Latitudea: 43º07’30 / Longitudea: 3º07’08
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6. ibilbidea
Aiara
Haranean
barrena

6.4

Joan aurretik
•	Ezin duzu alde egin Txakolin ibilbidea egin gabe (Euskal Herriko
jatorriko “hondarribi zuri” mahats zuriarekin, egindako ardoa). www.
rutadeltxakoli.com edo www.aiaraldea.org web orrian duzu informazio
guztia. Kontuan izan urteko hainbat sasoitan Txakoli-busaren zerbitzua
erabil dezakezula.
•	Gorobel Mendilerroak senderismoa egiteko aukera ematen dizu, eta
ohiko lekua da txori behaketa (birding) zaleentzat (batez ere sai
zuri, belatz handi eta sai arre komunitateengatik).
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6.5

Gure aholkua
Nekazaritza ekologikoko produktu ugari aurkituko dituzu: marmeladak,
eztia edo gazta, adibidez. Txakolin-ozpinarekin ondutako plateren
bat dastatzea ere aholkatzen dizugu, ongailu bikaina baita hainbat
eta hainbat gastronomia errezetetarako.
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7. ibilbidea
Arabar Errioxa

7.1

Gasteiztik nola iritsi
Gasteiztik Guardiara -Arabar Errioxako hiriburua– 48 km daude, 50 min.
Inguruko bidaia da. Beste ibilbideetan bezala, Alava Bus (41-A linea)
erabiltzea aholkatzen dizugu. Linea horrek eramango zaitu, halaber, ikusi
beharreko beste udalerri batzuetara: Eltziegora edo Samaniegora, besteak
beste. 41-B linea hobeto etorriko zaizu Bastida ikusi nahi izanez gero.

7.2	Non aparkatu eta/edo gaua pasa
Arabar Errioxako herrietan autokarabana aparka badezakezu ere, Bastidan
gune espezifiko bat duzu horretarako:
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Bastidako gunea. Gehienez ere 48 ordu egon daiteke. Ezin da mahairik,
aulkirik eta abar atera.

Helbidea: Fray Domingo Salazar kalea, 21 (Bastida)
GPS Dezimala: Latitudea: 42.58806 / Longitudea: -2.79583
GPS Hirurogeitarra: Latitudea: 42º35’16 / Longitudea:
2º47’45
www.labastida-bastida.org
7.3	Orain, gozatu, ez duzu zertan gidatu
• Bastidan, monumentu multzo izendatutako Erdi Aroko
hirigune historiko eta dotorean murgildu behar duzu, eta
labar-dolareak, Kristo Santuaren ermita, Jasokundeko
Andre Mariaren parrokia eta San Gine natur parkea ikusi
behar dituzu.

• Arabar Errioxako Ardoaren Ibilbidea ezagutzera ere
animatzen zaitugu; upategietan sartu, eta ekintza pila
bat egin ahal izango dituzu mahasti artean: dastatzeak,
ginkanak, edo ardoterapia saioetan erlaxatu (www.
rutadelvinoderiojaalavesa.com).
• Enobus zerbitzua ere erabil dezakezu, upategiak gidatu
beharrik izan gabe ikusteko. Kontsultatu orduak 945
331 060 telefonoan.
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7. ibilbidea
Arabar Errioxa

7.4

• Paseoa bat proposatzen dizugu Erdi Aroko Guardia herrian barrena.
Upategiz zulatutako herri harresitu bat da. Ez ahaztu euskal artearen
bitxietako bat, Erregeen Santa Maria eliza, eta horren atari polikromatua
ikustea, XII. mendekoak baitira aztarna zaharrenak.
• La Hoya herrixkak ere bisita berezia merezi du (Guardiatik oso hurbil
dago); K.a. lehen milurteko egonleku baten aztarnategi arkeologikoa
da.

46

• Bilarren, egin geldialditxo Sorginen Txabola dolmena ikusteko
(Guardia-Bilar A-3228 errepidea), historiaurreko Euskadiko
hilobi-monumentu handienetako bat.

Joan aurretik

• Guardiako aintziretara ere gerturako beharko zenuke, Biotopo
Babestua da eta edertasun berezia dauka; txori behaketa (birding)
zale ugari izaten da bertan.

•	Inguru horretatik pasatzen da, halaber, Ardoaren eta Arrainaren
Ibilbidea (GR-38), senderismo zaleenentzako ibilbide ezin hobea.
7.5

Gure aholkua
Zalantzarik gabe, xirmendutan erretako saiheskiak eta Errioxako
erara prestatutako patatak dira Arabar Errioxako platerik ezagunenak,
baina ez utzi probatu gabe ardo beltzetan egindako txahal-masailak
edo potxak galeperrarekin.
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8. ibilbidea
Arabako
Mendialdea

8.1

Gasteiztik nola iritsi

Urizaharren, 2 autokarabanek aparkatzeko gune bat dago.

Euskadiko hiriburutik, Gasteizko (A-2124), Azazetako (A-132) eta

Gaua ezin pasa badaiteke ere, aparkatzeko gunez
abalak daude Korresko aisia-gunean, Santikurutze
Kanpezuko Ibernalo aterpean edo aisiarako Okongo
(Bernedo) tokiko parkean.

Opakuako (A-2128) mendateetatik iritsi daiteke Arabako Mendialdera.
Santikurutze Kanpezu Gasteiztik 38 km-ra dago.
GPS Dezimala: Latitudea: 42.670820900 / Longitudea: -2.350791800
GPS Hirurogeitarra: Latitudea: 42º40’12 / Longitudea: 2º21’04
8.2	Non aparkatu eta/edo gaua pasa
Laster, Santikurutze Kanpezuko kiroldegi ondoko zerbitzugunea egongo
da martxan. Udalak kudeatuko du, eta hauek izango dira koordenadak:
GPS Dezimala: Latitudea: 42.672440 / Longitudea: -2.344021
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GPS Hirurogeitarra: Latitudea: 42º40’21 / Longitudea: 2º20’46

8.3	Orain, gozatu, ez duzu zertan gidatu
• Santikurutze Kanpezun, Jasokundeko Andre Mariaren
parrokia-eliza ikusi beharko zenuke, Euskadiko
Monumentu Historiko izendatutakoa. Herriaren goiko
aldean Ibernaloko Andre Mariaren ermita dago.
•	Erdi Aroko Antoñana herri harresitua Euskadiko
Monumentu Nazionala da. Harresia horma gisa

baliatuta, barrurantz etxeak eraiki zirela ikusiko duzu. Leihoak eta
balkoiak harresian zabalduta daude.
Herri honetan dago Vasco-navarro Trenbideko Ibilbide Berdeko
Interpretazio Zentroa. Geltoki zaharraren inguruan aurkituko duzu.
Bertako bagoietan, eskualdeari, senderismo ibilbideei, eskaladari,
BTTei eta abarri buruzko informazio orokorra duzu. Helduentzako
zein haurrentzako bizikletak eta haurrak eramateko aulkitxoak ere
alokatu ahalko dituzu.
GPS Dezimala: Latitudea: 42.693315800 / Longitudea: -2.3964827
GPS Hirurogeitarra: Latitudea: 42º41’33 / Longitudea: 2º23’54
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8. ibilbidea
Arabako
Mendialdea

8.4

Joan aurretik
•	Arabako Mendialdean, Izkiko Natur Parkeak txundituko zaitu,
Europako ametz (Quercus pyrenaica) erreserba handiena baitago
bertan. Parkean –Euskadiko parke handienetan hirugarrena da-,
15 ibilbide daude markatuta, eta natura gune pribilegiatu horretaz
gozatzeko aukera ematen dute. Hemen kargatu ditzakezu behera:
https://www.izkinatural.com. Parkeko Etxea Korresen aurkituko duzu
(informazioa: 945 41 05 02).
GPS Dezimala: Latitudea: 42.698644900 / Longitudea: -2.433533800
GPS Hirurogeitarra: Latitudea: 42º41’55 / Longitudea: 2º26’01

• Plan ona da, baita ere, Santikurutze Kanpezuko Nusi arrantza
aintzirara hurbiltzea. Ez baduzu kanaberarik, aintziran bertan aloka
dezakezu (kanabera, pita eta amua). 683 612 302 telefonoan
emango dizute informazio gehiago, edo web orria ere kontsulta
dezakezu: www.piscifactorianusi.com.
8.5

Gure aholkua
Arabako Mendialdean azpimarratu beharreko produktuetako bat
Kalitate Labeleko patata da. Ezti ekologikoa ere aurkituko duzu, eta
ezin duzu Maeztun eta Villaverden egiten dituzten arroz-odolkiak
probatu gabe alde egin. Aholku bat: probatu Urizaharko ogia, egurlabean (herriko errotan dago) artisau erara egindako ogia.

Informazio
praktikoa

Autokarabanentzako Euskadiko zerbitzuguneak

gunea

Euskadin, 23 zerbitzugune daude egokituta edateko ur andelak bete eta ur grisak estolda-sarean
husteko. Zerbitzugune gehienak udalenak dira, doako erabilerakoak. Gune pribatuak ere badaude,
bai eta kanpinetan egokitutako guneak ere, ordainduta erabiltzeko.

Bilbo*
Dezimala: 43.26194 / -2.96056
Bilboko parking Hirurogeitarra: N 43º 15’ 43’’ / W 2º 57’ 38’’
Dezimala: 43.42306 / -2.72556
Bermeo
Hirurogeitarra: N 43º 25’ 23’’ / W 2º 43’ 32’’
Dezimala: 43.21722 / -3.43917
Lanestosa
Hirurogeitarra: N 43º 13’ 2’’ / W 3º 26’ 21’’
Dezimala: 43.35833 / -2.50722
Lekeitio
Hirurogeitarra: N 43º 21’ 30’’ / W 2º 30’ 26’’

Zehazki, ondorengo hauek egin ahalko dituzu:
•	Ur grisak hustu
•	Ur beltzak hustu
•	Edateko ura hartu
•	Informazio-panelak egokitu
• Hondakin solidoak (zaborra) jaso
• Seinaleak eta azalpenak ikusi

gunea GPS Koordenadak
Donostia
(Berio)
Donostia
(Illumbe)
Beasain
Besain
(Guregas)
Bergara

(*) Kobetamendi: behin-behinean itxita; kontsulta ezazu
web orria: www.bilbaoturismo.net

gunea

Araba

GPS Koordenadak

Dezimala: 42.86667 / -2.68528
Hirurogeitarra: N 42º 52’ 0’’ / W 2º 41’ 7’’
Dezimala: 43.05528 / -2.99806
Amurrio
Hirurogeitarra: N 43º 3’ 19’’ / W 2º 59’ 53’’
Dezimala: 42.58806 / -2.79583
Bastida
Hirurogeitarra: N 42º 35’ 17’’ / W 2º 47’ 45’’
Dezimala: 42.81889 / -2.78167
Langraiz Oka
Hirurogeitarra: N 42º 49’ 8’’ / W 2º 46’ 54’’
Dezimala: 42.85333 / -2.38528
Salvatierra-Agurain
Hirurogeitarra: N 42º 51’ 12’’ / W 2º 23’ 7’’
Dezimala: 42.96889 / -2.64806
Legutioko aparkalekua
Hirurogeitarra: N 42º 58’ 8’’ / W 2º 38’ 53’’
Vitoria-Gasteiz
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Bizkaia

GPS Koordenadak

Errentería
Hernani
Guipuzkoa
Irura
Legazpi
Tolosa
Zarautz
Zegama
Zumaia
Elgetako
aparkalekua

Dezimala: 43.30778 / -2.01417
Hirurogeitarra: N 43º 18’ 28’’ / W 2º -0’ 51’’
Dezimala: 43.29764 / -1.97167
Hirurogeitarra: N 43º 17’ 51,5’’ / W 1º 58’ 18’’
Dezimala: 43.04667 / -2.21194
Hirurogeitarra: N 43º 2’ 48’’ / W 2º 12’ 43’’
Dezimala: 43.04472 / -2.20222
Hirurogeitarra: N 43º 2’ 41’’ / W 2º 12’ 8’’
Dezimala: 43.10472 / -2.4225
Hirurogeitarra: N 43º 6’ 17’’ / W 2º 25’ 21’’
Dezimala: 43.26806 / -1.90167
Hirurogeitarra: N 43º 16’ 5’’ / W 1º 54’ 6’’
Dezimala: 43.26944 / -1.9625
Hirurogeitarra: N 43º 16’ 10’’ / W 1º 57’ 45’’
Dezimala: 43.16778 / -2.06528
Hirurogeitarra: N 43º 10’ 4’’ / W 2º 3’ 55’’
Dezimala: 43.03667 / -2.3375
Hirurogeitarra: N 43º 2’ 12’’ / W 2º 20’ 15’’
Dezimala: 43.13361 / -2.08306
Hirurogeitarra: N 43º 8’ 1’’ / W 2º 4’ 59’’
Dezimala: 43.27792 / -2.17139
Hirurogeitarra: N 43º 16’ 40,5’’ / W 2º 10’ 17’’
Dezimala: 42.97583 / -2.29278
Hirurogeitarra: N 42º 58’ 33’’ / W 2º 17’ 34’’
Dezimala: 43.29306 / -2.24722
Hirurogeitarra: N 43º 17’ 35’’ / W 2º 14’ 50’’
Dezimala: 43.12333 / -2.47944
Hirurogeitarra: N 43º 7’ 24’’ / W 2º 28’ 46’’

Turista
arduratsuaren
dekalogoa

Gure helmugako kulturaz, ohiturez eta gastronomiaz ahalik eta gehien goza dezazun nahi
dugu, eta, horrekin batera, inguru paregabe hau zaintzen lagun dezazun. Horregatik, aholku
hauek betetzea eskatzen dizugu:

JOAN AURRETIK
1

Bilatu helmugaren ahalik eta informazio gehien: historiari, kulturari, naturari, sukaldaritzari
eta abarri buruzkoa.

2	Ahal izanez gero, aukeratu tokiko garapenarekin eta ingurumenaren zainketarekin
konprometituta dauden operadore turistikoak, zerbitzu-enpresak eta abar.

BERTAN ZAUDENEAN
3	Gogoan izan oporrak aukera ona direla beste kultura bat ezagutzeko. Saiatu bertako
ohituretara eta batez ere herritarretara egokitzen. Gidariak bertakoak izateak askoz ere
aberasgarriagoa egingo du zure bidaia.
4	Eskala txikian pentsatu; helmugako ondasun, zerbitzu eta baliabideak erabiltzea
onuragarri da gure ekonomiarentzat, eta elkar eragiteko eta gure hiria hobeto ezagutzeko
aukera ematen dizu.
5	Tokiko kultur adierazpenen eta eskulanen alde egin. Saiatu tokiko produktuak kontsumitzen
eta erosten. Tokiko ekonomia garatzen lagunduko duzu eta, gainera, bikainak dira.
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6	Garraiobide ekologikoak erabili. Gasteiz hiri ezin hobea da bizikletaz
mugitzeko. Gainera, eraginkorra eta erosoa da garraio publikoa, eta leku
turistiko interesgarrietara eramango zaitu. Horrela, hiriko ingurumen inpaktua
txikitzen lagunduko duzu.
7	Ura eta energia bezalako natur baliabideak neurriz erabili (urriak dira). Zure
laguntza eskatu nahi dizugu papera, beira eta gainerako ontziak bereizteko.
Geu arduratuko gara birziklatzeaz.
8. Bidean, zure urratsak bakarrik utzi, ez bestelakorik: hondakin gutxi egin (ez
gauzak alferrik bota eta ez graffitirik egin).
9	Natur guneetan, saiatu bide zidorretatik joaten; ez enbarazu egin landare
eta animaliei, eta saiatu horien bizilekuak ez hondatzen. Ahal izanez gero,
tokiko gidari batekin ikusi horrelako lekuak.

GERO
10	Etxera itzulitakoan, egin Gasteizen eta horren inguruan ikusi eta bizi
izandakoari buruzko gogoeta, eta esan jendeari gu ezagutzera etortzeko.
Eskerrik asko zure bisitagatik.

Helbide eta
telefono
interesgarriak

GASTEIZKO UDAL TURISMO
BULEGOA

ARABAKO MENDIALDEKO
TURISMO BULEGOA

Espainia Plaza, 1
Tel: 945 161 598/945 161 599
www.turismo.vitoria-gasteiz.org

Geltoki, z/g (Antoñana)
Tel: 945 410 57

AMURRIOKO TURISMO BULEGOA

BASTIDAKO TURISMO BULEGOA

ATARIA
Biosfera pasealekua, 4
Tel: 945 254 759
www.ataria.es

CEA (Eraztun Berdea)

Frontin, 3
Tel: 945 331 015
www.labastida-bastida.org

Olarizuko Etxaldea
Tel: 945 162 696

Goiko Plaza, z/g (udaletxea zena)
945 396 210

Samaniego Jauregia. San Juan Plaza
Tel: 945 600 845
www.laguardia-alava.com

Arriba, z/g (Urturi)
Tel. 945 378 262

Lamuza, 11 (Laudio)
Tel: 944 034 930

“Maisuen etxea”. Iparralde, 26
Tel: 945 606 632
www.elciego.es

Aldai, 1, behea
Tel: 945 393 704
www.amurrio.org

ARTZINIEGAKO TURISMO BULEGOA
AIARA HARANEKO ETA IBAIZABALGO
TURISMO BULEGOA
GAUBEAKO TURISMO BULEGOA
Jesus Guinea arkitektoa, 46
Tel: 945 353 040
www.valdegovia.com

AÑANA ESKUALDEKO TURISMO
BULEGOA
Real, 42 (Gesaltza Añana)
Tel: 945 351 386
www.cuadrilladeanana.es
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KIROLAK ETA NATURA

TURISMO BULEGOAK

GUARDIAKO TURISMO BULEGOA

ELTZIEGOKO TURISMO BULEGOA

BTT zentroak (bilketa lekuak):
IZKI ARABAKO MENDIALDEA
VALDEREJO-AÑANA
Angostoko Kanpina
Villanañe-Angosto errepidea, 2
Tel. 945 353 271

Nagusia, 8
Tel: 945 302 931
www.cuadrillasalvatierra.org

Bisita gidatuak bizikletaz:
Adbikers Tel. 638 452 494
Green bikers 688.81.21.87 / 688.87.24.80
Campus Bike 945 25.30.66 / 651.31.50.79
Lokoloka 945 14.47.28 / 615.79.61.41
Nordic Walking zentroak

Domingo de Sautu, z/g
945 430 440
www.cuadrilladezuia.com

(informazioa + makilen alokairua):
Arabako Teknologia Parkea
Lumiere anaien kalea, 11 (Miñao)
Tel. 945 010 055
* Beste Nordic Walking zentro batzuk ere aurkituko dituzu Araban.

ARABAKO LAUTADAKO KUADRILLAKO
TURISMO BULEGOA

GORBEIALDEKO KUADRILLAKO
TURISMO BULEGOA

Direcciones y
teléfonos de interés

Naturan ibilbideak, eskalada,
parapentea, abentura-zelaiak eta
abar.
Sobron Abentura
Hondartza kalea, 9 (Sobron)
Tel. 945 359 016

Araba Camp Paintball
Done Bikendi Harana z/g
(Done Bikendi Harana)
Tel. 628 617 065

Paintball Iturgutxi

Goiko Auzoa, z/g (Galarreta)
Tel. 671 580 011

Iparnature

Eliza, 25, Larrinbe (Amurrio)
Tel. 945 393 704

Dobra Aventura

Errepide Berria, 10 (Artziniega)
Tel. 655 702 889

Inguru Abentura

San Juan, 18 (Albeniz)
Tel. 635 748 947

Actur Actividades Turisticas
Urizaharra hiribidea, 4 (Urizaharra)
Tel. 606 977 297

Enoaventura
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San Roke, 14 (Moreda)
Tel. 636 379 877

Paseoak globoan
Álava en globo
Zapatari kalea, 16, 3. solairua
Tel. 607 429 670

Plaza de España, 1
t. 945 16 15 98
f. 945 16 11 05
turismo@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org/turismo
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