
Distantzien taula

Jainkosa handiaren 
mendietatik

Informazio turistikorako gunea  
Txindokiko Itzala
Larraitz auzoa
943 654 757 
info@txindokikoitzala.com

Zegamako turismo-bulegoa 
Anduetza baserria, z.g.
943 802 187
anduetza@gipuzkoamendizmendi.net 

Durangoko turismo-bulegoa 
Lariztorre, 2
946 033 938 
turismo@durango-udala.net

Turismo-bulegoak

Argiñetako nekropolia (Elorrio) Saldropo hezegunea (Zeanuri) 

Azoka (Tolosa)  

Eta askoz gehiago...

Non lo egin Non jan

Abaltzisketa

Zeanuri

Urkiolako 
Parke Naturala

Durango

Zegama

15,4 km (25’)35,5 km (50’)128,1 km (2h) 152,3 km (2h35’)

20,1 km (25’)112,7 km (1h35’)136,9 km (2h10’)

92,6 km (1h10’)116,8 km (1h45’)

24,2 km (35’)
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Amari Amari

1baga
  Jainkosa

 handiaren
mendietatik

Euskal kulturaren jainkosa da Amari, 
Mari, Amalur, gauza ororen sortzailea; 
ikusten dena eta ikusten ez dena, ona 
eta txarra, ezaguna eta ezezaguna. 
Eguzkiaren eta lurraren sortzailea 
izaki, naturaren indarrak kontrolatzen 
ditu. 

Proposatzen dizugun bidaian 
Amariren ohiko bizilekuak, alegia, 
magiaz beteriko toki mitiko eta euskal 
kulturaren tenpluak, bisitatuko dituzu: 
Anboto, Aketegi, Supelegor, Txindoki...

7 urterik behin bizilekua aldatu ei 
du. Antza, Supelegorren dagoenean, 
uzta ona iragartzen du; aldiz, Aloña 
mendian badago, lehorteak gure lur 
landuei eragingo die.

Normalean, jainkosa ongilea da Amari; 
batzuetan, baina, ezohiko ankerkeriaz 
askatzen du bere amorrua.

Amariren lurrak bisitatzea erabaki 
eta errespetuz jokatzen baduzu, ziur 
asko haren presentzia sentituko duzu 
haizearen xuxurlan, udaberriaren 
usuan gozoan, bai eta haren energia 
zeruan ere.

Kontuan hartu...

Eta bere aurrean

Amarik harrokeria, gezurra eta 
emandako hitza ez betetzea 

zigortzen dituela.
Baina, seguru asko, naturarekiko, 

ohiturekiko eta adinekoen 
jakituriarekiko errespetu eza da gehien 

amorrarazten dutena.

Txangoetan zaindu ezazu ingurua 
eta errespeta itzazu bertakoak, ez 

dadila igarri zu bertatik igaro zarela; 
zure atzetik datozenek ere zu beste 

gozatzeko eskubidea dute.

• Ahal dela, hikaz egiozu.

• Bera aurrean duzula ez zaitez 
eseri, nahiz eta esertzeko 
berariaz eskatu.

• Eta sartu zaren modu berean 
irten egin behar duzu haren 
bizilekutik.  

• Ez iezaiozu bizkarra eman.

• Ez hartu ezer haren bizilekutik.

• Ez bota harririk haren kobaren 
barrura.

www.euskaditurismo.eus

Izaki magikoak 
bizi diren 

herria

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

EKONOMIAREN GARAPEN
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

“Mariren Kobie”
Iristeko zaila den leku batean, amildegi zirraragarriaren erdian 
eta Anbotoko tontorretik gertu, Amariren bizileku nagusia dago.

Durangotik eta Urkiolako P. N.etik hurbil
Elorrio
Elorrioko Argiñetako nekropolia

Zeanuritik hurbil
Museo Etnografikoa (Orozko)
Areatzako parketxea (Gorbeiako P. N.)
Euskal Baserriaren Ekomuseoa (Artea)
Saldropo hezegunea (Zeanuri)

Zegamatik hurbil
Ordiziako azoka
Goierriko museoak 
Mutiloa-Ormaiztegi bide berdea
San Adriango tunela (Zegama)
Aizpeako meategiak (Zerain)

Abaltzisketatik hurbil
Tolosako azoka
Tolosako Gorrotxategi Museoa
Tolosako Topic Museoa
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Informazio turistikorako gunea  
Txindokiko Itzala
Larraitz auzoa
943 654 757 
info@txindokikoitzala.com

Zegamako turismo-bulegoa 
Anduetza baserria, z.g.
943 802 187
anduetza@gipuzkoamendizmendi.net 

Durangoko turismo-bulegoa 
Lariztorre, 2
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turismo@durango-udala.net

Turismo-bulegoak
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  Jainkosa

 handiaren
mendietatik

Euskal kulturaren jainkosa da Amari, 
Mari, Amalur, gauza ororen sortzailea; 
ikusten dena eta ikusten ez dena, ona 
eta txarra, ezaguna eta ezezaguna. 
Eguzkiaren eta lurraren sortzailea 
izaki, naturaren indarrak kontrolatzen 
ditu. 

Proposatzen dizugun bidaian 
Amariren ohiko bizilekuak, alegia, 
magiaz beteriko toki mitiko eta euskal 
kulturaren tenpluak, bisitatuko dituzu: 
Anboto, Aketegi, Supelegor, Txindoki...

7 urterik behin bizilekua aldatu ei 
du. Antza, Supelegorren dagoenean, 
uzta ona iragartzen du; aldiz, Aloña 
mendian badago, lehorteak gure lur 
landuei eragingo die.

Normalean, jainkosa ongilea da Amari; 
batzuetan, baina, ezohiko ankerkeriaz 
askatzen du bere amorrua.

Amariren lurrak bisitatzea erabaki 
eta errespetuz jokatzen baduzu, ziur 
asko haren presentzia sentituko duzu 
haizearen xuxurlan, udaberriaren 
usuan gozoan, bai eta haren energia 
zeruan ere.

Kontuan hartu...

Eta bere aurrean

Amarik harrokeria, gezurra eta 
emandako hitza ez betetzea 

zigortzen dituela.
Baina, seguru asko, naturarekiko, 

ohiturekiko eta adinekoen 
jakituriarekiko errespetu eza da gehien 

amorrarazten dutena.

Txangoetan zaindu ezazu ingurua 
eta errespeta itzazu bertakoak, ez 

dadila igarri zu bertatik igaro zarela; 
zure atzetik datozenek ere zu beste 

gozatzeko eskubidea dute.

• Ahal dela, hikaz egiozu.

• Bera aurrean duzula ez zaitez 
eseri, nahiz eta esertzeko 
berariaz eskatu.

• Eta sartu zaren modu berean 
irten egin behar duzu haren 
bizilekutik.  

• Ez iezaiozu bizkarra eman.

• Ez hartu ezer haren bizilekutik.

• Ez bota harririk haren kobaren 
barrura.

www.euskaditurismo.eus

Izaki magikoak 
bizi diren 

herria

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

EKONOMIAREN GARAPEN
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

“Mariren Kobie”
Iristeko zaila den leku batean, amildegi zirraragarriaren erdian 
eta Anbotoko tontorretik gertu, Amariren bizileku nagusia dago.

Durangotik eta Urkiolako P. N.etik hurbil
Elorrio
Elorrioko Argiñetako nekropolia

Zeanuritik hurbil
Museo Etnografikoa (Orozko)
Areatzako parketxea (Gorbeiako P. N.)
Euskal Baserriaren Ekomuseoa (Artea)
Saldropo hezegunea (Zeanuri)

Zegamatik hurbil
Ordiziako azoka
Goierriko museoak 
Mutiloa-Ormaiztegi bide berdea
San Adriango tunela (Zegama)
Aizpeako meategiak (Zerain)

Abaltzisketatik hurbil
Tolosako azoka
Tolosako Gorrotxategi Museoa
Tolosako Topic Museoa
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Jainkosa handiaren 
mendietatik

Informazio turistikorako gunea  
Txindokiko Itzala
Larraitz auzoa
943 654 757 
info@txindokikoitzala.com

Zegamako turismo-bulegoa 
Anduetza baserria, z.g.
943 802 187
anduetza@gipuzkoamendizmendi.net 

Durangoko turismo-bulegoa 
Lariztorre, 2
946 033 938 
turismo@durango-udala.net
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  Jainkosa
 handiaren
mendietatik

Euskal kulturaren jainkosa da Amari, 
Mari, Amalur, gauza ororen sortzailea; 
ikusten dena eta ikusten ez dena, ona 
eta txarra, ezaguna eta ezezaguna. 
Eguzkiaren eta lurraren sortzailea 
izaki, naturaren indarrak kontrolatzen 
ditu. 

Proposatzen dizugun bidaian 
Amariren ohiko bizilekuak, alegia, 
magiaz beteriko toki mitiko eta euskal 
kulturaren tenpluak, bisitatuko dituzu: 
Anboto, Aketegi, Supelegor, Txindoki...

7 urterik behin bizilekua aldatu ei 
du. Antza, Supelegorren dagoenean, 
uzta ona iragartzen du; aldiz, Aloña 
mendian badago, lehorteak gure lur 
landuei eragingo die.

Normalean, jainkosa ongilea da Amari; 
batzuetan, baina, ezohiko ankerkeriaz 
askatzen du bere amorrua.

Amariren lurrak bisitatzea erabaki 
eta errespetuz jokatzen baduzu, ziur 
asko haren presentzia sentituko duzu 
haizearen xuxurlan, udaberriaren 
usuan gozoan, bai eta haren energia 
zeruan ere.

Kontuan hartu...

Eta bere aurrean

Amarik harrokeria, gezurra eta 
emandako hitza ez betetzea 

zigortzen dituela.
Baina, seguru asko, naturarekiko, 

ohiturekiko eta adinekoen 
jakituriarekiko errespetu eza da gehien 

amorrarazten dutena.

Txangoetan zaindu ezazu ingurua 
eta errespeta itzazu bertakoak, ez 

dadila igarri zu bertatik igaro zarela; 
zure atzetik datozenek ere zu beste 

gozatzeko eskubidea dute.

• Ahal dela, hikaz egiozu.

• Bera aurrean duzula ez zaitez 
eseri, nahiz eta esertzeko 
berariaz eskatu.

• Eta sartu zaren modu berean 
irten egin behar duzu haren 
bizilekutik.  

• Ez iezaiozu bizkarra eman.

• Ez hartu ezer haren bizilekutik.

• Ez bota harririk haren kobaren 
barrura.

www.euskaditurismo.eus

Izaki magikoak 
bizi diren 

herria

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

EKONOMIAREN GARAPEN
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

“Mariren Kobie”
Iristeko zaila den leku batean, amildegi zirraragarriaren erdian 
eta Anbotoko tontorretik gertu, Amariren bizileku nagusia dago.

Durangotik eta Urkiolako P. N.etik hurbil
Elorrio
Elorrioko Argiñetako nekropolia

Zeanuritik hurbil
Museo Etnografikoa (Orozko)
Areatzako parketxea (Gorbeiako P. N.)
Euskal Baserriaren Ekomuseoa (Artea)
Saldropo hezegunea (Zeanuri)

Zegamatik hurbil
Ordiziako azoka
Goierriko museoak 
Mutiloa-Ormaiztegi bide berdea
San Adriango tunela (Zegama)
Aizpeako meategiak (Zerain)

Abaltzisketatik hurbil
Tolosako azoka
Tolosako Gorrotxategi Museoa
Tolosako Topic Museoa
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Amari

Areatzako parketxea
Gudarien plaza, z.g. 

T.  946 739 279

Durangoko 
turismo-bulegoa 

Lariztorre, 2
T. 946 033 938

(Hitzordua eskatu behar da)

SAKON EZAGUT EZAZU, 
hiru solairu tematikotan, Gorbeiako 
Parke Naturalak eskaintzen duen 

inguru natural, kultural eta gizatiarra.

Gainera, handik abiatuta, 
Supelegorreko koba 

bisitatu ahalko duzu, 
Itzinako biotopo babestuan. 
Parketxean bertan emango 

dizkizute beharrezko 
argibide guztiak. 

URKIOLAKO 
PARKE NATURALA 

aukera anitz eskaintzen 
dituen ingurune 

natural paregabea da: 
hala nola ametsezko 

paisaiak, mendi-ibiliak, 
eskalada...

PLANIFIKA ITZAZU TXANGOAK 
AIZKORRI-ARATZEKO PARKETXEAN.

· Aitxuri, Euskadiko gailurrik altuena.
· Aketegi, Amariren bizilekua.

· San Adriango tunela, milaka 
urteko pasabidea errege, soldadu, 
kontrabandista, erromes eta 
abarrentzat. 
UNESCOk Gizadiaren 
Ondare izendatu du.

Historia, natura eta mitologia 
bikain uztartuta.

Gorbeiako
AREATZA

Aizkorri-Aratzeko
ZEGAMA

Interpretazio Zentroa,

Interpretazio Zentroa,

Interpretazio Zentroa,

Parketxe Anduetza
Anduetza Baserria,
 San Bartolome z.g.
T. 943 802 187

Txindokiko
itzala

ABALTZISKETA

Txindokiren magalean, Txindokiko 
Itzala abentura-parkeak guztiontzako 

gozamena ziurtatzen du.
Gainera, IBILBIDE TEMATIKOAK 

antolatzen dituzte Aralarko Parke 
Naturalak gordetzen dituen flora, fauna, 

kultura eta mitologia ezagutzeko.

DURANGO

Kultur-proposamena, 
Durangoko turismo-bulegoak 
taldeentzako bisitaldi gidatuak 

antolatzen ditu. 

Izenaduba Basoa 
(Mungia)
T. 946 740 061

Barandiaran Museoa
(Ataun)
T. 943 180 335

Toki Alai parketxea 
Urkiola mendatea
T. 946 814 155

Txindokiko Itzala
Larraitz auzoa   
 T. 628 947 253

iparra

Museo mitologikoa

Museo mitologikoa

Urkiolako
URKIOLA

Bisita 
çmitologikoa


