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I
parraren eta Hegoaren

arteko bidegurutzea izan

zen garaira itzuliko da

Gasteiz iraileko azken

asteburuan: Erdi Arora.

Eta kultura kristaua, arabiarra

eta judua elkarrekin bizi izan

ziren garaia gogoratuko dute,

eskulangileen postuen, lanbideei

buruzko tailerren eta kaleko ani-

mazioen bidez. Hamazazpiga-

rren aldia da hirian Erdi Aroko

azoka antolatzen dutela, eta,

udaleko ordezkarien esanetan,

hirian jende gehien biltzen duen

kultur ekitaldietako bat da dago-

eneko. 

Irailaren 28tik 30era izango da

aurtengoa, eta 34 antzerki talde

eta 120 artista baino gehiago

ariko dira kaleak girotzen —

Human no limits, Bihar, Los

Navegantes, Zirkus Divinorium,

Ixera eta beste hainbat talde—.

Gasteizeko Udalak lehiaketa

publikoa egiten du azoka antola-

tuko duen enpresa aukeratzeko,

eta Zaragoza y Eventos enpresak

irabazi du aurten. 

Antolatzaileek iragarri dute-

nez, ohiko erakusketa, haurren-

tzako jarduera eta kaleko anima-

zioez gain, zenbait berrikuntza

ere izango dira: esate baterako

setiorako makina handien era-

kusketa jarriko dute Santa Maria

plazan, Erdi Aroko zaldunak nola

defendatzen ziren ikusteko; hau-

rrek kanpamentu propioa izango

dute, eta Dandelion elkarteak

herrixka ez-gerlari bateko bizitza

irudikatuko du, umeek garaiko

ohituren berri izateko; Lobos

Negros konpainiak La llegada de

los orcos emanaldia eskainiko du;

eta Musgui’s Village izeneko

herrixka ere jarriko dute. Hain

zuzen, Zaragoza y Eventosek

Gasteizerako propio diseinatu du

musgui pertsonaiak bizi diren

herrixka hori. 

Urtero bezala, azokak antzina-

ko ofizioak ezagutzeko aukera ere

emango du. 50 tailer baino gehia-

go antolatuko dituzte horretara-

ko, eta ehunak, larruak, beira, zi-

larra eta beste hainbat material

nola lantzen zituzten ikusteko

aukera izango da. Era berean, 250

artisau postu egongo dira hirian,

tartean elikagaienak. Ikuskizunei

dagokienez, egunez nahiz gauez

izango dira, eta prokuradore je-

neralaren zin egitea eta juduen

ezkontza bat antzeztuko dituzte,

besteak beste. 

Hiriko judutegiko bizimodua

ezagutzeko aukera ere izango da,

antzerkiz lagundutako bisita gi-

datu baten bidez. Gaueko ikuski-

zunak antolatuko dituzte Santa

Maria plazan eta aire zabaleko

Etxauri aparkalekuan.

Guztientzat irisgarri
Gasteizko Udalak jakinarazi, iris-

garritasuna hobetzeko ahalegina

egingo dute, dibertsitate funtzio-

naleko pertsonek ere azokaz go-

zatu ahal izateko. Alde horretatik,

zeinu hizkuntzako interprete bat

egongo da pregoian eta haurren-

tzako txotxongilo ikuskizunetan;

plataforma bat jarriko dute mugi-

kortasun urria duten pertsonek

ikuskizunak traba egiten duen

elementurik gabe ikusi ahal izate-

ko; eta komunak ere guztientzat

modukoak izango dira. Informa-

zio puntu bat ere egongo da sarre-

ran, azokaren nondik norakoen

berri izateko. 

Herritarren parte hartzea ere

sustatu nahi izan dute, eta azokari

lotutako zenbait lehiaketa antola-

tu dituzte. Jantziena izan da ho-

rietako bat. Jai bat girotzerakoan

elementurik garrantzitsuenetako

bat janzkera izaten dela iritzita,

mozorro lehiaketa prestatu dute;

azoka egunean bertan ateratako

argazkien lehiaketa bat izango da

sare sozialen bidez, eta balkoiak

eta erakusleihoak ondoen apain-

tzen dituztenak ere sarituko di-

tuzte. 

Azken lehiaketa hori auzota-

rrentzat nahiz auzoko denda eta

tabernentzat izango da, eta hel-

burua da haiek ere ekitaldiaren

estetikan eta dinamikan barnera-

tzea. 

Horrez gain, pintxoen bidez ere

itzuliko da Gasteiz Erdi Arora, Ba-

rriken Ibilbidea prestatu baitute,

pintxoak ardatz hartuta orduko

elikadura ohiturak ezagutzeko.

Auzoko tabernak arduratuko dira

garai hartako zaporea duten eli-

kagaiak prestatzeaz.

Arrakasta handia izaten du Gasteizko 
Erdi Aroko azokak. Iraileko azken
asteburuan, hiria artisauen postuz eta
kaleko animazioz beteko da aurten ere.

Erdi Aroa
irudikatzeko
asteburua

34 konpainia eta 120 artista baino gehiago ariko dira azokaren egunetan hiribildu historikoko kaleak girotzen. GASTEIZKO UDALA

Era askotako materiala lantzen duten artisauak egongo dira. GASTEIZKO UDALA

Zeinu hizkuntzako
interprete bat egongo
da pregoian eta haurren
txontxongilo
ikuskizunetan

Informazio gehiago nahi

izanez gero, 

jo webgune honetara:

www.vitoria-gasteiz.org

@
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ak, baina desbideratu, eta inguru-
ne menditsuetan sartzen da on-
doren, eta udalerriko auzo zaha-
rrak zeharkatzen ditu (10 kilome-
troko bidea da). Udalerriko mendi
garaienera iristen da Kortina bi-
dea, Aspaltzako tontorreraino (15
km). Izarza bideak, berriz, Izarza
ingurumen zentroa eta Goiko-
mendi-Kuxkumendi natura in-
guruneko zentroa lotzen ditu (5,5
km).
Amurrion bada edari gailen bat

ere: Arabako sor-markako txako-
lina. Arrastaria inguruan buelta
bat emanez gero, mahatsaren
ekoizpen prozesua nola dagoen
ikusten dute ibiltariek, eta badau-
de upategiak bisitatzeko aukera
ematen duten txakolindegiak ere. 

Herri barruan ere bai
Behin mendi buelta eginda, atse-
dena eta jana eskatzen du gorpu-
tzak, eta natura eremutik alden-
du gabe, zenbait atsedenleku
daude Amurrion. Hirigunetik
hurbil dago bat: oinez ordu erdi
eskasera, San Roke baselizaren
ondoan eta zuhaizpean. Garras-
tatxu izena du besteak, eta autoz
ordu laurdenean iristen da hiri-
gunetik. Mendi ibilbide ugariren
abiapuntu da gunea, eta, etxetik

ezer ez eramanez gero,
asteburuetan eta jaiegu-
netan irekita egoten da
taberna bat. 
Natura eremuan izan

beharrean, herri barruan
badaude ibilbide osa-

suntsuak izenekoak, eta jendea
oinez ibiltzera animatzea dute xe-
de. Inolako zailtasunik gabekoak
dira, eta 3,7 eta 6,6 kilometro arte-
an dituzte. Zertxobait gehiago
ibiltzeko gogoa izanez gero, Amu-
rrio eta Laudio lotzen dituen par-
ke linealak Amurrioko ingurune
naturala ezagutzeko aukera ema-
ten du. 8 kilometroko bidea da,
eta intereseko hainbat gune ditu
ondoan: Otazuko zubia, Luiando-
ko Kinto errota, Markijanako haz-
tegi zaharrak eta San Roke auzoa,
besteak beste. Nekatuz gero, sei
tren geltoki daude ibilbidean. 
Oinez hasi aurretik, turismo

bulegotik sartu-irtena egitea izan
daiteke egokiena, hango langile-
ek norbere neurrirako plana egi-
ten laguntzeko; bestela, bisita
egin aurretik egin daiteke kon-
tsulta, webgunearen bidez edo te-
lefonoz deituta: 945-39 37 04 da
bulegoko zenbakia.

A
urkezpen handi-
rik ez du behar
Nerbioi ur jau-
ziak, Euskal He-
rriko baliabide

naturalen artean gehien bisitatu-
takoa baita. 222 metrotik erortzen
da ura —Iberiar penintsulako ga-
raiena da—, eta milaka lagun ber-
taratzen dira urtero liluraz pai-
saiari so egotera, batez ere euri as-
koko egunen ondoren. Santiago
mendiko monumentu naturala-
ren barruan daude ur jauziaren
behatokira doazen bide asko, eta
Burgosi dagozkio. Hala ere, ur
jauzia bera Amurrion dago. Goitik
ikustea da aukeretako bat, Ner-
bioi begiratokitik; bestea, berriz,
behetik begiratzea jauziari, Deli-
kako arroila gurutzatu eta ura
erortzen den tokira iritsita. Biak
dira aukera ederrak, eta, norbera-
ren sasoiaren arabera, autoa ger-
tuago edo urrutiago aparka daite-
ke, eta, horren arabera, ibilbide
ugari daude aukeran.
Hain ezagunak ez izan arren,

natura arloko turismoari lotutako
beste aukera ugari ere eskaintzen
ditu Amurriok. Esate baterako,
naturaren indarra egiazta daiteke
Aresketamendi energia berrizta-
garrien interpretazio zentroan.

Aire zabaleko 22.600 metro ka-
rratuko erakusketa gunea da, eta
energia berriztagarrien berri mo-
du didaktiko eta ludikoan ematea
du helburu. Besteak beste, gailu
ugari daude, eta bereziki gomen-
dagarria da haurrekin joaten dire-
nentzat. Besteak beste, ikusten
dute eguzkia gai dela ordua adie-
razteko eta haize errotak histo-
riaurretik erabiltzen direla. Ho-
rrez gain, primeran pasatzen dute
bizikletan pedalei eraginez putzu
batetik ura ateraz eta bonbilla bat
piztuz. Parkeko energia fotovol-
taikoaren eremuak ere interes
handia pizten du, eguzki plaken
ondoan jarrita gailu horiek pilatu-
tako energia argi bihurtzen dela
edota energiak ura berotzen duela
ikusten baitute bisitariek.
Oinez joan daiteke hirigunetik

interpretazio zentrora. 2,2 kilo-
metroko bidea dago, eta ordu erdi
inguruko paseo erraza da. Hori da
Amurrioko naturbideetako bat,
baina badaude gehiago ere. Ma-

riaka izenekoak 3,5 kilometro di-
tu, eta ondoen kontserbatutako
inguruko eremuak ezagutzeko
aukera ematen du. Abiapuntu be-
ra du Auzoak izeneko naturbide-

Nerbioi ur jauzia bisitatzeko eta beste mendi buelta ugari
egiteko aukera eskaintzen du Amurriok, luzexeagoak batzuk
eta edonork egiteko modukoak besteak. Aresketamendi
energia berriztagarrien zentroa ere benetan interesgarria da.

Natur turismorako,
herri paregabea

Nerbioi ur jauziaren ikuspegi bat. 222 metroko jauzia du. AMURRIOKO UDALA

Haurrekin bisitatzeko erabat
aproposa da Aresketamendi
energia berriztagarrien
interpretazio zentroa

Informazio gehiago nahi

izanez gero, 

jo webgune honetara:

www.amurrioturismo.

com

@



4 BERRIA
Ostirala, 2018ko irailaren 21aAraba gertutik

B
arrundia Arabako

iparraldeko udale-

rri bat da, Arabako

Lautadako kuadri-

llakoa. Barrundian,

nekazaritza eta abeltzaintza dira

jarduera nagusiak. Bigarren eta

hirugarren sektoreetako ia popu-

lazio osoak udalerritik kanpo lan

egiten du. 

Barrundia, izenak berak dioen

bezala, barruko aldean dago,

mendien arteko zenbait ibarretan

barreiatuta. Elgeako mendilerro-

aren eta Gebara eta Aldaia men-

dien artean dago. 

Barrundia inguruan txango po-

litak egin daitezke, oinez edo

mendiko bizikletaz. Toki, eraikin

eta monumentu interesgarri uga-

ri ezagut daitezke. Naturaren Bi-

dea ibilbidea egin daiteke, edo

Uribarri Ganboako urtegiaren er-

tzean dagoen Garaioko parkera

joatea ere interesgarria izan daite-

ke. 

Gebarako gaztelua eta larreata-

rren jauregia hurbil daude. Geba-

rako gaztelua XI. mendekoa da,

eta lehen karlistaldian eraitsi zu-

ten, 1839an. Haren aztarnak ikus

daitezke. Larreatarren jauregian

Bruno Villarreal jeneral karlista

jaio zen. 

Hainbat dorretxe ere badaude

inguruan: lazarragatarrena, ge-

baratarrena, Larrinzar-Lazarra-

ga, Otaza eta Maturanako Urizar.

Lazarragatarren dorretxea XV.

mendekoa da, eta hantxe jaio zen

Joan Perez Lazarraga, Lazarraga-

ren eskuizkribuaren egilea. 1564.

eta 1567. urteen artean idatzi

zuen; zati bat poesia da, eta bestea

narrazioa. 

Halaber, eliza eta baseliza his-

toriko ugari daude Barrundiatik

hurbil, eta ikusteko moduko bes-

te hainbat eraikin. 

Tabernak, landetxeak 
eta ekonomatua 
Barrundian otordua egiteko eta

ostatu hartzeko toki egokiak dau-

de: Aldaia, Isasmendi eta Uriko

tabernak, eta Adela, Sagasti Zahar

eta Casa Vieja landetxeak. Taber-

netan jaki gozoez eta giro politaz

goza daiteke, eta landetxeetan,

lasaitasunaz. Atsegin handiz har-

tzen dute bisitaria. 

Tokiko euskal produktuak ede-

rrak dira. Besteak beste, Ozetako

Errotabitarte saileko sagarrekin

egindako sagardo ekologikoa,

Idiazabalgo jatorri izena duen

gazta, eta haragi ekologikoa. 

Barrundiako ekonomatuan

produktu ugari eskuratu daitez-

ke, bertakoak, garaian garaikoak

eta kalitate handikoak: ogia, go-

zogintza, ardoak, barazkiak, fru-

ta, fruitu lehorrak... Gainera, hi-

tzaldiak eta beste zenbait jardue-

ra ere antolatzen dituzte: natura

ibilbideak, tailerrak... 

Barrundia inguruetan toki eta eraikin interesgarri ugari ezagut daitezke. Otorduak
egiteko eta ostatu hartzeko taberna eta landetxe ederrak daude, eta ekonomatuan
kalitate handiko tokiko produktuak eskuratu daitezke. 

Barrundiako interesguneak

Lazarragatarren dorretxea. BARRUNDIAKO UDALA 

Informazio gehiago

nahi izanez gero, 

jo webgune honetara:

www.barrundia.eus

@



L
augarren urtez

jarraian, aurtengo

udan indusketak

egin dituzte Laudio-

ko Ermualde aztar-

nategian, EHU eta Laudioko

Udalaren arteko hitzarmen bati

esker eta Eusko Jaurlaritzaren

Kultura Sailak diruz lagunduta.

Eta erabat emankorrak izan dira

lanak. «Hainbat gorpu agertu

zaizkigu, espero genituenak

baino askoz gehiago, eta zeuzka-

ten gauzen aldetik askoz ere abe-

ratsagoak», kontatu du Sergio

Escribano EHUko irakasle eta

indusketen arduradunak. Zapata

bat zuen, besteak beste, gorpue-

tako batek, ia osorik. «Agertu

izan dira inoiz hormak eta, baina,

Araban, nik dakidala, zapata oso

bat ez». Aldaretik gertuago aritu

dira aurten lanean. «Esaten da

diru gehiago ordaindu behar iza-

ten zela hor ehorzteko, eta naba-

ritu dugu guk ere, aurreko urtee-

tan ez baitugu ia objekturik aur-

kitu izan hildakoari lotuta». Aur-

ten, berriz, arrosarioak, burdi-

nezko gurutzeak, zeramikazkoak

eta beste hainbat material agertu

zaizkie. 

Ermuko Andre Mariaren elizan

dago aztarnategia. Erromerien-

gatik zen ezaguna garai batean

gune hori, baina, haiek amaitu

ostean, gazteek ez dute bertara-

tzeko ohitura handirik. Alde

batetik, gune hori gizarteratzeko

edo ezagutarazteko helburua

zegoen, eta, beste aldetik, hainbat

galdera historiko ere eragiten

zituen tokiak: «Gaur egungo

eliza XV. mendearen bukaera eta

XVI. mendearen hasiera bitarte-

an eraikitakoa da; aldiz, XIII.

mendeko andre maria bat ere

bazeukan, eta XIV. mendeko

aipamenak ere bai». Arkeologo-

ek bazekiten aurretiko eliza bat

bazegoela, baina ez non zegoen,

ezta nolakoa zen ere. Historiaren

eta arkeologiaren bidez gunea

babesteko modua ikusi zuten,

eta hala hasi ziren indusketak

egiten, 2015ean. EHUtik bidera-

tzen dira lanak, eta, irakasleez

gain, ikasleak ere aritu izan dira

han praktika arautuen bidez, bai

eta Laudioko historialariak ere.  

Lehen urtean bertan jabetu

ziren zuzen zeudela, lehenagoko

eliza baten nekropolia atzeman

baitzuten. Proiektuak aurrera

egin ahala, bat ez, baizik eta bi

eliza aurkitu dituzte. «XI-XII.

mendean eraiki zen bat, eta XIII.

mende bukaeran bestea. Esan

dezakegu gero eta eliza handia-

goak eginez joan direla denbora-

rekin». Iraganeko gizarteak oso

birziklatzaileak zirela ondorioz-

tatu izan dute arkeologoek. Ez,

ordea, Ermualden. «Eliza han-

diagoa eraikitzeko aurrekoa bota

zutenean, ez zuten kasik aurre-

koaren materiala erabili, eta hori

nahiko bitxia da».

Escribanoren esanetan, batez

ere gauza batek harritzen ditu

bisitariak: «Halako eliza puska

batek zer egiten duen hemen,

zeren oso kalitate onekoa da,

baina inguruan ia ez

dago jenderik, ez zegoen

ordaintzeko errentarik.

Badakigu XVI. mendean

ere familia gutxi batzuk

bakarrik bizi zirela».

Badu, ordea, bere arrazoia. Ama

Birjinaren oinatza zegoen elizan,

eta debozio handia zuen jendeak

harekiko Erdi Arotik. Hala,

donazio ugari jasotzen zituen,

eta horregatik zegoen modua.

Oinarri historiko eta arkeolo-

giko hori guztia kontuan hartu-

ta, bisita antzeztuak prestatu

dituzte udarako, eta arrakasta

handia izan dute, jendez gainez-

ka egon baitira. «Formatu era-

kargarri bat nahi genuen, eta

badirudi lortu dugula. Bisita gida-

tu batean kontatzen dena konta-

tzen dute, baina antzeztuz».

2019ko Aste Santuan mikroan-

tzerki saio batzuk egiteko asmoa

dute, eta ekain aldera hasiko dira

bisita antzeztuak egiten berriro

ere. 

Neguan bertaratzen direnek,

berriz, panel batzuk ikusiko

dituzte, elizaren arte ondarearen

eta historiaren berri ematen

dutenak. Laster, gainera, taberna

bat irekitzekotan dira gune

horretan, Laudioko Udalak sus-

tatuta. 

Arkeologoak lanean aritu dira aurtengo udan Laudioko Ermualde aztarnategian; horrez gain, bisita
antzeztuak antolatu dituzte hango ondarearen berri emateko. Arrakasta handia izan dute.

Arkeologiaren bidez gunea babestuz
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Talde bat, Ermualden egindako

bisita antzeztu batean. SERGIO ESCRIBANO

Informazio gehiago

nahi izanez gero, 

jo webgune honetara:

www.laudio.eus

@

Gaur egungo Andre Mariaren
elizaren aurretik beste bi 
egon zirela frogatu dute
indusketen bidez
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sunak ere ematen ditu Eltziegok.
Hamalau autokarabanarentzat
egokitutako gunea du. Doan
aparka daiteke, eta argindarrak bi
euroko kostua du. Hirigunea
gune horretatik 300 metro ingu-
rura dago, eta botika, banku, den-
da, taberna eta bestelako zerbitzu
ugari ditu herriak. Tartean, Mi-
chelin izar bat duen jatetxe bat ere
badago. Mahasti artean egiten di-
ren jarduerak asko estimatzen di-
tuzte bisitariek, bai eta ardotera-
pia saioren batean erlaxatzea ere.
Autokarabanak gehienez 72 or-
duan egon daitezke Eltziegoko
gunean. 

BASTIDA

Eltziegotik 20 kilometro eskasera
dago Bastida, eta, han ere, baldin-
tza berberak ditu autokarabanen
guneak: doan aparka daiteke, eta
bi euro balio du argindarrak. Ala-
baina, gehieneko muga laburra-
goa da, 48 ordukoa hain zuzen.
Hainbat oinezko ibilbide egin
daitezke herrian, eta horien arte-
an Ardoaren eta Arrainaren ibil-
bidea nabarmentzen da (GR-38).
Mandazainak ibili ohi ziren bide
horretatik, Arabako Errioxako
ardo gozoa eramateko iparralde-
ra eta bueltan Bizkaiko portueta-
ko arrain gazitua ekartzeko.
Horrez gain, Erdi Aroko hirigune
historiko dotorea dauka Basti-
dak. Upategiak, harrian zulatuta-
ko dolareak, Kristo Santuaren
baseliza, Jasokundeko Andra

ugari eskaintzen ditu. Aire libre-
ko jarduera ugari proposatzen
dizkie herriak bisitariei: birding,
arroila jaitsierak, zaldi ibilbideak,
hegaldiak globoan edo mendi
bueltak. Plan lasaiagoak nahi di-
tuztenek hainbat jauregi bisita-
tzeko aukera dute: XVIII. mende-
koa da Katuxakoa, eta Ugarteta-
rren dorretxea, berriz, XV.
mendekoa. 

ARTZINIEGA

1272an sortu zen Artziniegako hi-
ribildua, Alfontso X.a Jakintsua-
ren aginduz, eta herrigunea ha-
rresiekin eta babes dorreekin go-
tortu zuten berehala. Oraindik
ere horma horien aztarna batzuk
ikus daitezke, eta aukera hori ba-
liatu nahi duten bisitariek kirol-
degiko aparkalekuan utzi deza-
kete autokarabana, halako sei-
rentzat tokia baitago gordeta. 72
ordukoa da gehieneko muga, eta
argindarrak hiru euroko kostua
du 12 ordurako. Udalerriko salto-
kietan, ostalaritza establezimen-
duetan eta turismo informazio
gunean eskura daitezke fitxak.
Azken hori museo etnografikoan
dago, eta hura da Artziniegako al-
txorretako bat, garai batean es-
kualdeko bizimodua nolakoa zen
erakusten baitu 1.700 metro koa-
droko espazio batean. Kanpoan
beste 2.000 metro koadro ditu,
eta, han, eraikin moderno batek
aldi baterako erakusketak har-
tzen ditu. Bestelako kultur jar-
duera batzuk ere antolatzen ditu
museoak. Autokarabanak gehie-
nez 72 orduan egon daitezke Ar-
tziniegako gunean. 

ELTZIEGO

Arabar Errioxako gainerako he-
rriak bezala, ezinbestean, ardoa-
rekin lotzen da Eltziego, eta Frank
Ghery arkitektoak diseinatutako
Marques de Riscal upategiarekin
ere bai. Han pozik hartuko lukete
ostatu askok, baina herrira auto-
karabanarekin biltzeko errazta-

geltoki aproposa da eskualdeko
gaztandegiren bat ikustera joate-
ko, mendi ibilaldiak egiteko Aiz-
korri-Aratz parke naturalean
nahiz Agurain bertako Erdi Aro-
ko hiribildua ezagutzeko. Aipa-
tzekoa da Donejakue bidea ere
herritik pasatzen dela. Sorgine-
txeko trikuharrira Alaitzako pin-
tura gorrixkak ikustera nahiz Ga-
zeon dagoen San Martin Tourse-
koaren elizara eta hango horma
pinturak bertatik bertara ezagu-
tzera joatea dira beste aukeretako
batzuk. 

AMURRIO

Txikia da Amurrioko gunea, hiru
autokarabanarentzat du tokia,
eta antzokiaren atzean dago. He-
rrian bertan, honako hauek dira
geltoki artistiko garrantzitsue-
nak: Ugarte dorretxea, San Anton
baseliza, Guk eskultura eta Santa
Maria eliza. Amurrion oraindik
ere agerikoa da indianoen pre-
sentzia, aberats berri haiek erai-
kitako hainbat etxe baitaude: esa-
te baterako, Justo Saratxaga in-
dianoaren etxe zaharra, gaur
egun, Virgen Niña ikastetxea da,
eta Uribe familiaren Fe etxea,
eguneko zentroa. Gastronomiari
dagokionez, txakolina da edari
gailena, eta likorearen museo bat
ere badu. Babarrunek ere badute
ospea, eta Euskal Herriko onenak
prestatzen dituztela diote he-
rrian. Gehienez ere 48 orduko
geldialdia egin daiteke Amurriko
gunean, eta doakoa da. 

LAUDIO 

Ordu laurden eskas dago autoka-
rabanan Amurriotik Laudiora,
eta han ere badago halako ibilgai-
luentzako beste gune bat, Ellaku-
riko kirolgunearen ondoan. 
Hamalau plaza ditu, eta ez dago
ordaindu beharrik gaua igarotze-
agatik. Zerbitzuek, berriz, bi eu-
roko kostua dute. Arabako biga-
rren udalerririk jendetsuena da
Laudio, eta zerbitzu eta saltoki

gomendatutako bisitetako bat.
Inguruko kaleetako tabernetan
pintxoak jatea izan daiteke beste
aukeretako bat, edo hirigune osoa
inguratzen duen Eraztun Berde-
an barneratzea. Sei parkek osa-
tzen dute hura, eta oinez edo bizi-
kletaz egin daitezkeen ibilbideak
proposatzen ditu.  

LANGRAITZ

Gasteiztik gertu, N-1 errepidea-
ren alboan dago Langraiz-Oka,
eta hango autokarabanen gunea
abiapuntu bikaina da Arabako
paisaiaren, naturaren eta kultu-
raren alderdi erakargarrienak
ezagutzeko. Besteak beste, natu-
ragune ezagunak daude ingu-
ruan: Badaiako mendilerroa, Ar-
kamoko mendilerroa, Zadorra
ibaia eta Gasteizko mendiak. Gatz
harana ere gertu dago. Han, mila-
ka urtez ustiatu ditu gizakiak ur
gaziaren iturburuak, gatza lortze-
ko, eta oraindik ere ekoizten dute
produktu hori. Hamabi autoka-
rabanarentzat du tokia guneak,
eta ez dago ordaindu beharrik
han geratzeagatik. 72 ordukoa da
muga.

AGURAIN

Zazpi autokarabanarentzat du le-
kua Aguraingo guneak, eta han-
dik erdigunera bost minutu dau-
de oinez. 48 orduko muga du, eta

E
rrepideetan ikus-
ten denarekin su-
matu daiteke, eta
matrikulazio da-
tuek egiaztatu
egiten dute: auto-

karabanen merkatua goraka doa,
eta gero eta gehiago dira bidaia-
tzeko modu hori aukeratzen du-
tenak. Arabak baliabideak eskai-
ni nahi dizkie horiei guztiei, eta
autokarabanentzako zenbait
gune prestatu ditu hainbat lurral-
deko eskualdetan. Horrez gain,
hiru kanpin ere badaude —Angos-
to, Ibaia eta El Roble Verde—, eta
kanpatzeko eta gaua pasatzeko
aukerarik ematen ez duten pare
bat gune ere bai. 

GASTEIZ

Hiriburuan dago autokarabanen-
tzako egokitutako gune horieta-
ko bat, Forondako Atean. Hain
zuzen, Arabako handiena da, 40
ibilgailurentzat baitu tokia. Doa-
koak dira plazak, eta, gehienez, 72
orduan aparka daiteke han. Tran-
biaren geltoki bat du gertu, eta
horrek aukera ematen du erdigu-
nera berehala iristeko, 7-10 mi-
nutuan behin pasatzen baita tre-
na. Behin erdigunera iritsita, au-
kera ugari eskaintzen ditu
Gasteizek: Erdi Aroko trazadurari
eusten dion hirigune historikoa
du, eta Santa Maria katedrala da

Gatz haran batera joan eta produktu hori nola ekoizten den bertatik bertara
ikusteko, oinez nahiz bizikletaz ibilaldiak egiteko, museo originalak eta ondare
oparoa ikusteko nahiz upategi historikoak bisitatzeko aukera ematen du Arabak.
Autokarabanan joaten direnentzat hainbat gune daude egokituta herrietan.

Autokarabanak ongi
etorriak dira Araban

Autokarabana bat Arabako

errepideetan barrena. 
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Mariaren parrokia eta San Gine-

seko parke naturala dira gomen-

datutako beste bisitetako batzuk.

OION

Arabar Errioxatik atera gabe,

Oion da autokarabanentzako

gune bat duen beste herri bat.

Hiribildua mugarri garrantzitsua

izan zen Donejakue bideko lehen

ibilbidean, eta interes historiko

handiko jauretxeak mantentzen

ditu. Erdi Aroko upategiak bisita-

tu ahal izango dituzte herrira bil-

tzen direnek, edo Ardoaren Ibil-

bideak antolatzen dituen jardue-

retan parte hartzeko aukera izan-

go dute. Autokarabanen gunea

erdigunetik 500 metro ingurura

dago, eta doan aparka daiteke.

Gehieneko egonaldi baimendua

72 ordukoa da. Hiru mila biztanle

inguruko herria da Oion, eta

baditu botika, banku, jatetxe eta

bestelako dendak ere. 

URIZAHARRA

Araba hegoaldean dago Urizaha-

rra ere, baina Mendialdean. Txi-

kia da herria, baina baditu okin-

degi bat eta jatetxe bat. Autokara-

banen guneak zortzi ibilgailuren-

tzako du lekua, eta doakoa da. 48

orduan aparka daiteke gehienez

han. Elementu bat nabarmen-

tzen da herrian: hegoaldeko atea.

Gaur egunera arte iraun du 

Erdi Aroko hiribilduko barruti

harresidunak, eta barruti horre-

tan dago atea ere. Aire zabaleko

etnografia museoa ere badu Uri-

zaharrak, eta San Leoneko koba-

zulo naturalak bisita ditzakete

espeleologia maite dutenek. Era

berean, mendi ibilaldi ugari egi-

teko abiapuntu egokia da Uriza-

harra.

KANPEZU

Mendialdean bertan, Kanpezun

ere badago autokarabanentzako

gune bata, erdigunetik oso gertu.

Hamalau ibilgailurentzat du to-

kia, eta han aparkatzeagatik hiru

euro ordaindu behar dira egune-

an. 72 orduko gehieneko muga

du. Andra Mariaren Jasokundea-

ren parrokia eliza ikusgarria da.

Hiriaren goiko aldean, berriz,

Ibernaloko Andra Mariaren base-

liza dago, eta bista zoragarriak di-

tu inguruan. Herriaren kanpoal-

dean, berriz, Pierolako Done Joan

komentuaren hondarrak daude.

Umeekin bidaiatuz gero, plan di-

bertigarria izan daiteke Nusi ain-

tziran amuarrainak harrapatzea.

Beharrezko material guztia alo-

katzen dute han bertan.

Informazioa eta izen-emateak 

vitoria-gasteiz.org /berdintasuna
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