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Nola heldu:

0.Km: Traslaviñako (Artzentales) Trenaren geralekua  

10.Km: El Castaño (Sopuerta)

16.Km: La Aceña (Galdames)

30.Km: Gallarta (Abanto-Zierbena)

40.Km: Pobeña (Muskiz)

Sarbide hauek kontuan izan ditzakezu etapak antolatzeko or-
duan, batez ere oinez egin nahi baduzu. 

Beste sarrerak:

4,8.Km: Las Barrietas (Sopuerta)

12.Km: El Arenao (Sopuerta)

18.Km: El Cerco (Sopuerta)

23.Km: Borja-Santelices (Muskiz)

36.Km: El Kardeo (Muskiz)

Renfe trenarekin:

Bilbao - Santander Linea.
Traslaviñako Geralekua (Artzentales) Lehengo 
FEVE
C 2 Linea. Bilbao - Muskiz:
Gallartako Geralekua (Abanto Zierbena)

Bizkaibuseko zerbitzuarekin: 

Bizkaibus: Telf. 902 222 265
www.bizkaia.net 

Kokapena
Burdinmendi Bide Berdeak Bizkaiko Enkarterri 
eskualdean zehar 42,5km egiten ditu

Garraio publikoan hurbiltzeko edo aparkalekuak topatuko 
dituzuen Bidera sartzeko puntuak: 
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Gaia 1

Natura eta 
historia 
maratoiamaratoia

Burdinmendi Bide Berdeko 42,5km-ak Traslaviña 
(Artzentales) eta Kobaron (Muskiz-en) arteko lur 
azpiko galeria labirintikoa eta meatze-aztarnaren legatu 
zabalak ezkutatzen ditu: Sopuertako kiskaltze labeak, 
meategiak, burdinolak... eta esploratzeke dauden makina 
bat txoko. Gainera, askotariko abentura-jarduera aukera 
praktikatzeko, museoak, jatetxeak, landetxe eta xarmadun 
beste ostatu batzuk aurkituko dituzu. Bide Berdea 
oinez edo bizikletaz, jarduera fi sikoa egiteko eta bizitza 
osasungarriaz gozatzeko leku paregabea da.

Bizkaiko Enkarterri eskualdean kokatuak dauden 
Artzentales, Sopuerta, Galdames, Abanto-Zierbena, 
Zierbena eta Muskizko udalerrietatik igaroko zara.



Mendi inguru hauetako burdinaren ateratzea eta 
itsasadarrera edo itsasora garraiatzeko beharrak hainbat 
enpresek meatze-trenbideak sortzera eraman zituzten. 
Gaur egun, tarte batzuk Bide Berdean birmoldatu dira. 
Horrela natura eta paisaia eraldatu zuten meatze lanen 
ondoko aztarnak ezagutarazteko bide ezin hobean 
bihurtu da, bizikletaz nahiz oinez aktibitate fi siko 
osasuntsua egiteko aukera paregabea. 

Minerala mendialdetik behealdetara eramateko airezko 
tranbia eta plano inklinatuzko sare konplexua erabiltzen 
zuten. Hemendik, Meatze Trenbideak mineralak 
barkuetaraino eramaten zituzten.

Gaia 2

Historia 
apur bat: 
lurrinaren 
oinordekoaaaa
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Gure Bide berdeko hiru lineak honakoak ziren:

“Castro – Traslaviña Linea”.

1914an Ferrocarril de San Julián 
de Musques a Castro Urdiales y 
Traslaviña Konpainia sortu zen, 
Trianoko trenbidea Santander- 
Bilbokoarekin batzeko helburua 
zuen. Merkantzia garraioetan jardun 
zuen. 1992tik aurrera Estatutako 
Trenbideen esku geratu zen eta 
errentagarritasun txikiagatik 1966an 
itxi egin zuten, meatzaritza krisiaren 
eraginez.

“Sestao – Galdames Linea”.

Bilbao River Cantabrian Rail 
Konpainia ingelesak eraiki zuen eta 
1876an zabaldu zen. Bere 22Km-ko 
ibilbidea luzeena zen eta La Aceña-
ko (Galdames) Meategi ustiapenak 
Sestaoko La Benedictako kaiekin 
lotzen zituen. Bai mineral eta bai 

pertsonen garraiorako erabilia izan 
zen, honek langile etorkinak lantegi 
inguruetako meatzari auzoetan 
ezartzea lagundu zuen: La Balastrera, 
La Aceña, Saúco…

Beste ustiategietako minerala ere 
garraiatu zuen, ibilbidean zehar 
hainbat kargatzeko toki aurkitu 
zitezkeen. Bereziena La Florida 
auzoan aurkitzen zen. Puntu 
honetaraino 4kmko luzera zuen 
plano inklinatu ikusgarri bat heltzen 
zen, Saúco Meategitik trenbideraino. 
Estatuko plano luzeenetariko bat zen 
eta bidean bagoneten joan-etorrirako 
bitarteko sei geraleku zituen.

Gerra Zibilaren ondoren Babcock & 
Wilcoxen ondasun izatera pasa zen, 
1972 eraitsi zutelarik.

“Covarón Trenbidea”.

1860 inguruan The Vizcaya and 
Santander Mining Cº Ltd Sozietateak 
Muskizko Kobaron auzoko San Julián 
eta Amalia Vizcaína meategietako 
ustiapena hasi zuen. Baina, José 
McLennan ingeniari eskoziarraren 
konpainia izango zen hamarkada 
geroago mineralaren ustiapen eta 
komertzializazioa bultzatuko zuena. 
Rubio eta burdin karbonatuaren 
produkzioari irteera emateko, 
McLennan-en konpainiak 2,6km 
luzerako trenbide bat eraiki 
zuen, El Kobaronetik Campomar 
itsasbazterreko kargatzeko tokirarte. 
Handik minerala Durham-era 
(Ingalaterra) abiatzen zen. 1963 
urtean aktibitate guztia gelditu eta 
kargatzeko tokitik azken bidalketa 
egin zen.



Gomendio batzuk
Bide Berdeak gordetzen dituen sekretu guztiez 

ohartzeko lasaitasunez gozatu. Asko du kontatzeko! 

Disfrutatzeko denbora hartu eta hurrengoan 

bueltatzeko aitzakiaren bat utzi …Oinez egiten 

baduzu bi etapatan banatu dezakezu. 
Soslai altimetrikoa

Gomendio batzuk

Gaia 3

Xehetasunik ez 
galtzeko: Interes 
puntuak

Gida honetan meategietako aktibitate handiaren aztarnak eta 
paisaiaren interpretaziorako gakoak aurkituko dituzu. Ibilbidea osatzen 
zoazen heinean eta interes puntu bat topatzen duzunean, mapan 
kokatzea besterik ez duzu; ikur aurkibidearen bidez informazioa 
kontsultatzeko orrialdera zuzentzen zaitu.

Eta, alderantziz: Gida hau irakurriz Bide Berdeari buruzko alde 
ezberdinak ezagutuko dituzu. Testuan, interes puntu bakoitza 
nabarmentzen dituzten ikurrak aurkituko dituzu, geroxeago mapan 
lokalizatu eta ondoren lekuak bertan bisitatzeko. 
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Interes tokiak

Meatzari tunelak

1  Las Barrietaseko kargatze tokiko hondamenak, Sopuerta (4.Km). 14.Orr.

2  Aleneko herri meatzari zaharra, Sopuerta (saihesbidea 4,8. Km-an). 15.Orr.

3  Catalina Meategiko konplexua El Castañon, Sopuerta (saihesbidea 11.Km-an). 17.Orr. 18.Orr.

4  La Aceñako geraleku zaharra, Galdames. (16.km). 20.Orr.

5  El Cerco (Galdames), Kargatze tokiko hondamenak eta lokomozio-trenak biratzeko zuloa. 18.Km. 20. Orr.

6  El Pobal Burdinola, Muskiz. Oinezko eta bizikletazko sarrera 21.Km-an. 22.Orr. 23.Orr.

7  Kargatze tokiko hondamenak eta El Onceko kokalekua, Abanto-Zierbena (km 26). 26.Orr.

8  Euskadiko Meatzaritza Museoa eta Concha Meategia, Abanto-Zierbena, 30.Km-an saihesbidea. 27.Orr.

9  Barbaduneko dunak eta padurak, Muskiz (km 40). 29.Orr.

10  El Castilloko Meatzari multzoa, Muskiz (km 42,5). 30.Orr.

2.Km. Artzentales.
Bi tunel jarraian, bat 147 m-koa eta 
bestea 87 m-koa. Luzeenak argiteria 
piztu eta itzaltzeko etengailua du.

16.Km. Galdames.
Vallejaseko tunela (80 m) eta 
Malpeñako tunela, 180 m-koa eta 
argiztatua, “sorginaren tunela” bezala 
ezagutua.

24.Km. Abanto-Zierbena.
El Sobacoko tunela, 150 m 
argiztatuak.

27.Km. Abanto-Zierbena.
Calcos Viejoseko tunela, 50 m-koa.



Gaia 4

Pausuz pausu. 
Bizikletari 
eraginez

Bide Berdeko kilometroak, 0.km-tik 29.km-rarte, 
idazle ezberdinen hitzorduak batzen dituzten 
panelez markatuak daude, euren artean; Antonio 
de Trueba, Blas de Otero, Federico García Lorca, 
Octavio Paz, Miguel Hernández, Gabriel Celaya, 
Violeta Parra, Antonio Machado eta Esteban 
Urkiaga “Lauaxeta”. Ilusioz irakurtzen duten haur 
eta gazte irakurleen artean derrigorrezko geraleku 
bilakatu dira.

Bidea Artzentaleseko Traslaviña auzoan hasi 
egiten da. Lehen pausuak Bilbao-Santander 
burdinbideko Traslaviñako Geltokiak zehaten 
ditu. Puntu honetatik ere Burdinbideen Bidera 
eta GR-281-ra sartu daiteke.

GR-281ª Balmasedatik 

Kadagua ibaiaren ertza 

jarraitzen duten tontorretara 

eramaten gaituen ibilbide 

luzea da.
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Bide Berdearen lehen kilometroak eginez Kolitza 
errekaren bazterretik bi tunel igarotzen ditugu, bata 
147m-koa eta 87m-koa bestea. Luzeenean argia piztu 
eta itzaltzeko etengailu bat dago. Sarrera eta irteera 
ondoan ikusiko dituzu, ezazu ahaztu! Hortik gutxira 
erreka zeharkatzen laguntzen duen egurrezko pasagune 
eder bat topatuko dugu baita Las Barrietaseko minerala 
kargatzeko tokiko hondamenak ere, Sopuertan 
dagoeneko.

Artzentalesen ustiatzen ziren meategietako asko 

Sopuertara heltzen zen ibilbide honetan kokatzen 

ziren: Amalia-Juliana meategia, La Sorpresa eta 

María meategia adibidez.



Ibaiaren beste ertzean burdinola eta minerala kargatzeko toki 
baten hondamenak itxaroten gaituzte, Las Barrietaseko tren 
geltoki zaharraren ondoan. Apur bat aurrerako Sopuertako 
Alen meatzari auzune zaharrera igotzeko dagoen errepideko 
bidegurutzea aurkitzen dugu. Bide Berdetik ateratzeko 
gonbita egiten digu 2.000 urte baino gehiagoko mendi 
burdinolak aisia-gune bezala atondutako gunea ezagutzeko.

Haizeolak. Hasierako fabrika hauek burdin- minerala 
ikatz kantitate handiekin batera sartzen ziren harri-

tximinia txikiak ziren. Hauen helburua, meategitik 
atera berritako burdinak izan zitzazkeen 

ezpurutasun guztiak askatzea eta garbitzea zen, 
berotuz eta labe txiki hauetan gori-gorian jarriz 
lortzen zen. Burdinola hauek mendien goiko 
aldeetan eraiki zituzten burdin minerala eta 
egur-ikatza kantitate handietan behar izaten 
zituztelako. Han goian basoetatik gertu 
kokatzen ziren, meatzariek meategietatik 
burdina atera eta ikazkinek haritz, pago eta 
gaztainondoen egurra erabiltzen zuten. 

erala
rri-
gitik 

zen, 
jarriz

goiko 
a eta 
zaten 
u
atik 
o eta 
n. 
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Txondorra enbor-pilo batekin osatutako 
tximinia batez hasten zen. Tximinia hau enbor 
eta egurrez inguratuz mendi itxura hartzen 
zuen. Hurrengo pausoa ikaztegia sasitzarekin 
eta lastoarekin estaltzea zen; bukatzeko lur eta 
errauts geruza batez estaltzen zen garrak ihes 
egin ez zezaten.

Tximinia eratzerakoan geratzen zen zulotik 
ikatz-zati erre bat sartzen zen eta zurak su 
hartzen zuenean, zulo hau lokatzaz estaltzen 
zen. Hau neketsua iruditzen bazaizu, oraindik 
zailena geratzen zen, txondorra astebetez gutxi 
gora-behera zaindu egin behar zen. Suak ihes 
egin ez zedin, behar zenean txondorraren 
gainean lurra bota behar zen. Astebete ostean, 
sua itzali egiten zen eta ikatzezko mendia 
hozten hasten zen. Orduan ikazkinak arrastelu 
batekin behera botatzen zuen eta ikatza 
gainontzeko hondarretatik bereizi egiten zuen.

Zailena egurra ikatz bihurtzen zen momentu 
konkretu hori noiz ematen zen jakitea zen 
sua berehala itzaltzeko. Hau ikasteko modu 
bakarra lan eginez eta denborarekin lortzen 
zen. Ikazkin bakoitzaren sekretuaren parte da.

1. Egurra
2. Tximinia
3. Lastoa
4. Lurra eta errautsa
5. Buztinezko estalkia



Baso artetik Bide Berdean jarraitzen 
dugu. Sopuertako Meategiaren 
goiko aldetik zeharkatuz, El Castaño 
(Sopuerta) auzora iristen gara, hantxe 
bagoneta zahar batek ongi etorria 
ematen digu.

Eraikinen artetik lurrean adierazitako 
marra berdetik jarraitzen dugu El 
Castaño parkera helduz, bertan 

meatzarien omenezko monumentua 
aurkitzen dugu.

Puntu honetan ezkerrera dagoen 
desbideratze bat hartu daiteke km 
eskas batean Catalina Meategiko 
multzora eramaten gaituena. Bere bi 
kiskaltze- labeen eta Los Herreroseko 
tunelagatik ezaguna da, bere 2 
km-ak XX. mendearen lehen erdian 

pikotx eta palaz zulatua izan zena. 
Las Muñecaseko portua igarotzea 
ahalbidetzen zuen Kantabriako Otañes 
haranera helduz eta horrela Castro- 
Urdialeseko minerala kargatzeko 
toki zaharretara helduz. Inguruan El 
Alisaleko aisia-gunea topatzen da. 
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El Castaño parketik Bide Berdetik jarraituz, errepide 
azpitik igarotzen den tunel bat zeharkatzen dugu. 
Sopuerta Abentura ondotik pasatzen gara. Errekaren 
beste ertzean kokatzen den Familiaren aisi 
aktiborako ekipamendu interesgarria da.

Kiskaltze- Labeak burdin gordina ahitu egin 

zenean agertu ziren eta enpresak aurrez 

baztertzen zuten mineral lohia estimatzen hasi 

ziren. Mineral honi ezpurutasunak kentzeko 

ikatzarekin tenperatura oso altuetan berotzen 

zituzten labe erraldoi hauetan.



El Arenaora heltzen gara (Sopuerta) 
bertan trenbideko zubi zaharra 
zegoen, gaur egun BI2701 errepide 
gainean egurrezko pasabide 
ikusgarria dago, eta apurka-apurka 
Galdamesera hurbiltzen goaz.

Hemen Burdinolen Ibilbidearekin 
berriz elkartzen gara. Barbadun 
ibaiaren gaineko egurrezko pasagune 
berri batek Aguas Juntaseko 
aisia-gunera eramaten gaitu. 
Bideak padura eta fruta-arbolen 
artean jarraitzen du, errepidearen 
azpitik doan tunel txiki bat igaroz 
Galdameseko La Aceñaraino. Puntu 
honetan Sestao- Galdames eta 
Castro- Traslaviña trenbide zaharren 
elkargune zen puntuan kokatzen 
gara. 
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La Aceñara iristeko aldapa gainditu behar dugu. Indarrak 
berreskuratzeko Tardía eta Berango meategien inguruan 
egokitutako aisia-gunean atseden hartu dezakegu;
piknik-mahaiekin, haurren jokoekin eta ibai-paseo ederraz 
inguraturik. Urtegia orain kokatzen den tokian lehenago 
meatze-herria egoten zen. Hemendik GR-281 bidera 
berriro lotu gaitezke.

Behin indarrak berreskuratuta Bide Berdera itzultzen 
gara, La Aceñako industrigunea atzetik igaroz tren 
geltoki zaharrera iristen gara. Aurrera jarraituz Vallejas 
eta Malpeña bezalako tunelak pasatuta, azken hau 
“sorginaren tunela” bezala ezagutzen dena, Galdamesko 
El Cerco auzune-arte heltzen gara. Inguru honetan 
trenbideko beste kargatzeko toki zahar bat aurkitzen zen.



Bidearen ezkerrean, lokomotorak 
biratu ahal izateko zulo biribil bat 
ikusiko dugu. Biratzeko puntu 
honetaraino heldu behar izaten 
zuten. Distantzia gutxira Burdinmendi 
Bide Berdearen zati bat ezkutatzen 
duen lubeta eta horma berezi batzuk 
ikusi ditzakegu.

21



Baso paisai batetik jarraitzen dugu. 21.kma 
baino apur bat arinago Bide Berdetik irteteko 
aukera ematen digun bidegurutze batera 
heltzen gara, alde batetik Muskizen dagoen 
El Pobal Burdinolara (10 minututara) jaisteko 
eta bestetik Peñas Negraseko Meatzaritzaren 
Interpretazio Zentrora eta Trapagaraneko 
Zugaztietako meatzari herri-gunera igotzeko.

Saihesbide honek Trianoko mendi gainetako 

ibilbidea egitea uzten digu eta ustiapen 

kontzentrazio handiak eta paisaian integratzeko 

moduak, sarritan laku edo baltsa eran, begiesteko 

aukera ematen digu.



Denborarekin, burdinolak ibaietara 
hurbiltzen joan ziren eta gaur egungo 
fabriken itxura hartzen joan ziren. 
Urezko burdinolak edo “zeharrolak” 
ziren hauek. Uharka batean 
pilatutako uraren jaitsieraren indarrak 
gurpil multzoa mugitzen zuen, 
ondorioz hauspoak martxan jartzen 
ziren sua piztuz eta minerala jotzeko 
mailua abiarazten zutelarik.

Burdinolak menditik haranera jaitsi 
zirenean, beharrezkoa zuten ikatz 
eta minerala langileek mandoetan 
eraman egiten zuten ibai 
hertzeetaraino.

Burdinola baten elementurik 
garrantzitsuenak hauek dira:

Gabia: Pago-zur eta metalezko 
mailu handia. ingudearen gainean 
kokatutako burdina mineral lohikeria 
garbitzeko eta hari joz forma 
emateko erabiltzen zena

Hauspoa: Egur eta larruz egina. 
Garrak pizteko airea botatzen zuen. 
Ur-jaitsiera batek aktibatutako gurpil 
hidraulikoari esker funtzionatzen 
zuen.

Labea: Zulo honen hormak 
burdinazko plakez estalita zeuden, 
ikatz-begetal asko kiskaliz burdin 
mineralaren lohikeria kentzen 
zitzaion. Bergamaillu izeneko horma 
txiki batek labeko hauspoak isolatu 
eta tenperatura oso altuetatik 
babesteko balio zuen. 

Haizebide: Bergamaillua zeharkatuz 
hauspoa labearekin elkartuta 
mantentzen zuen tutu txikia, 
airea zuzenean sartuz eta garrak 
maximoan piztuz.

Uharka: Ibaiko ura gelditu eta 
pilatzeko horma. Uharkaren alde 
baterantz, burdinolako teilatuaren 
garaiera jarraitzen zuen kanalari esker 
desbideratzen zen. Honela, erortzen 
zenean, gurpil hidraulikoen gainean 
haiek mugiarazteko indarra sortzen 
zuen.
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Bide Berdea jarraituz, errepidearen 
bidegurutze batera heltzen gara eta 
asfaltozko zoladura duen Bidearen 

tarte batean sartzen gara. Tarte 
hau hasi eta gutxira, aldaketa bat 
topatzen dugu: Borja Meategiaren 
kargatzeko tokiaren hondamenak 
dira. Ondoren El Sobacoko tunela 

igarotzen dugu, bide estuko trenbide 
batek behar duen zabalerarako 

handiegia den galeria!, argiztatutako 
150 m-ko luzera eta oinezkoentzako 

espaloiarekin.

Abanto-Zierbenan sartu gara.



Ibilbidea Putxeta, Pozo Gerente eta La 
Arenako hondartza gaineko ikuspegi 

paregabearekin jarraitzen dugu.
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Aurrerago El Onceren 
kargatzeko tokiaren 
hondamenak daude, Sestao- 
Galdames, trenbidearen 
ibilbidearen erdia, 11.kma 
izateagatik horrela deitua. 
Hemen aurkitzen zen plano 
inklinatu luzeko terminala, 
Meatze-Zonaldeko handiena, 
Galdameseko Saúcoko 
Meategiekin konektatzen 
zuena.

Picón kurbaren ostean, 
atsedenera gonbidatzen 
gaituen aisia-gunea dago, 
Los Castañoseko geraleku 
zaharraren ondoan.



Bide Berdean jarraitzen dugu, Calcos Viejos tunela 
(50 m-ko luzerakoa) eta San Fermineko antzinako 
plano inklinatua pasatzen ditugu.

Hemendik aurrera bideak ibilgailuekin paralelo 
doan herri-gune tarte batera eramaten gaitu, 
arreta handiz ibiltzea ezinbesteko izango dugu.

Gallartako auzora iritsi gara (29.kma), bertan 
Euskal Meatzaritza Museoa eta Concha 
Meategiaren behatoki ikusgarriak itxaroten gaitu. 
Bertara heltzeko Bidetik apur bat urrundu beharko 
dugu, eskuinean Meatzari Etorbidea utziz.

Herri-gunea atzean utziz tarte lasaiago batetara 
heltzen gara. Bidean bidegurutze bat agertzen 
zaigu, batetik itsasoaren irteera dugu eta bestetik 
Bilboko Itsasadarra.

Concha Meategia jatorrizko herriaren azpia ustiatu 

zuten hamarkadetan zehar, gaur egun itsas maila 

baino beherago heltzen da.

1993.ean itxia, aire zabaleko Bizkaiko burdin 

ustiategirik handiena izan zen.
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Puntu honetan gure maratoiaren jarraipena itsasorantz hartzea 
gomendatzen dugu. Hartarako ezkerrerantz bidegorriari jarraitu behar 
izango diogu, Gallartako futbol zelaiaren ondoan dagoen
aisia-gunearen parean. Horrela, Orconera Iron Companyren balde lerro 
ikusgarria jarraitzen dugu, 8 km bakanetan zehar Kantauri Itsasoa, La 
Arenako Hondartza eta marinelaren Bide Berdetik Itsaslur / Campomar 
banantzen gaituenak.

Puntu honetatik aurrera Bide Berdeak La Arenako Hondartzaraino 
“Barakaldo- La Arena” bidegorriarekin bidea partekatzen duena.
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Orconera Iron Companyren airezko 

balde lerroa, Ortuellako Carmen 

VII.a Meategia Pobeña-Muskizko 

garbitegiarekin lotzen zuena, 

Burdinmendien Bide Berdeko 

engranajearen azken kate-begia izan 

daitekeela uste da. Bere jatorrizko 

ibilbidea berreskuratzea ezinezkoa 

da (airez bai zihoan), makina honen 

aztarnak – bere denboran Europako 

garrantzitsuena bere teknika ezin hobea 

eta bere 8km-ko luzeragatik-, Abanto-

Zierbena eta Muskiz arteko bidegorriaren 

bidez trafi korik gabeko beste tarte bat 

egotea ahalbidetu du.



Behin La Arenako burdin hondartza gorrixka 
zapalduta, ondo merezi du dunen eta 
paduren, lertxun eta ubarroiak bezalako 
hegaztien ondoan paseatzera gelditzea.

Geroxeago, gure ibilbidea amaitu ahal 
izango dugu Pobeñarako eskailera aldapa 
txikia zeharkatuz, Muskiz-en, Barbadun 
ibaiko bokalearen gainean hedatzen den 
zubitik Itsaslurreko itsaslabarretako Bide 
Berdera sartuz.

Gaur egun balde-bide zaharreko arrastoak 
hemen aurkitzen ditugu eta beste elementu 
kultural garrantzitsu batekin lotzen dugu: 
Santiagoko Bidea, Pobeñan erromes-
ostatua duena. Hemendik aurrera ibilbideak 
itsasoaren gainean dagoen amildegia 
jarraitzen du.

Geroxeago gure ibilbidea amaitu ahal

La Arena hondartzako duna sistema Euskadiko 

handiena da. Barbadun-eko ibai-ahoa Red Natura 

2000ko Garrantzi Komunitarioko Leku (GKL) 

izendatua izan da.
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Helmugara iritsi gara! 
Itsaslabarrean kokatzen diren El Castilloko, Josefa Meategiko eta 
Amalia Vizcaínako meatze monumentuen multzo paregabea 
mirets dezakegu, duela urte gutxi itsaso zabalaren gainean zegoen 
zamatzeko toki bizkaitar bakarra itsasoak berak irentsi zuena.



Ibilbide luze honen osteko merezitako deskantsua irabazi 
dugu, goialdeko aisialdi gunean. Hala ere, jarraitu nahi 
ezkero … eta atseden hartu ostean, Itsaslurretik Kobaron 
arte jarraitzeko aukera ere badugu.
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Enkarterrialde
Landa Garapenerako Alkartea.
Tfno 94 610 95 90    www.enkarterrialde.org  

UDALETXEAK:

Artzentales: Telf. 946 109 655. www.artzentales.org
Sopuerta: Telf. 946 504 052. www.sopuerta.biz
Galdames: Telf. 946 504 154. www.galdames.org
Abanto-Zierbena: Telf. 946 362 000.
www.abanto-zierbena.org
Zierbena: Telf.: 94 636 53 36 
www.zierbena.net
Muskiz: Telf. 946 706 000. www.muskiz.org

GARRAIO PUBLIKOA:

Autobusak: Bizkaibus: Telf. 902 22 22 65
www.bizkaia.net / infobizkaibus@bizkaia.net 

Trena: Renfe: Telf. 902 240 202. www.renfe.es 
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INFORMAZIO GEHIAGO:
Bizkaiko Foru Aldundiaren web orria 
www.bizkaia.net
Bizkaiko Foru Aldundiaren turismoko web orria
www.mybilbaobizkaia.com
Eusko Jaurlaritzaren web orria
www.euskadi.net 
Eusko Jaurlaritzaren Turismoko web orri ofi ziala
www.turismoa.euskadi.net 
Enkarterri Eskualdeko turismo baliabideen web orria
www.visitenkarterri.com
Bide Berdeak web orria.
www.viasverdes.com

Intereseko informazioa:
www.burdinmendi.org


