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Azazeta42,7km (45’) 126,4 km (1h46’)200,8 km (2h47’)

Elvillar/Bilar83,7 km (1h1’)158,1 km (2h2’)

Zuia74,4 km (1h1’)

Distantzien taula

Sorginen herritik

Non jan

Non lo egin
Bermeo29,5 km (41’)94,6 km (1h30’)

Gernika65,1 km (49’)

Eskoriatza

103,9 km (1h42’)169 km (2h31’)

187,6 km (2h43’)252,7 km (3h32’)

230,3 km (3h28’)295,4 km (4h17’)

Guardiako turismo-bulegoa 
Kale nagusia, 52 • 945 600 845 • turismo@laguardia-alava.com

Kanpezuko Kuadrilla-Arabako Mendialdeko t.-b. (Azazetatik 20 minutura)
Gasteiz-Lizarra errepidea, 7 • 945 405 424 • info@montanaalavesa.com

Zuiako Kuadrillako turismo-bulegoa 
Domingo de Sautu, 20 (Zuiako udaletxea, behea)
945 430 440 • oficinadeturismo@cuadrillazuia.com

Bermeoko turismo-bulegoa 
Lamera, z.g. • 946 179 154 • turismoa@bermeo.org

Gernika-Lumoko turismo-bulegoa 
Artekale, 8 • 946 253 212 • turismo@gernika-lumo.net

Eskoriatzako turismo-bulegoa, Ibarraundi Museoa 
Gaztañadui kalea, 29 • 943 715 453 • ibarraundi@eskoriatza.eus
 

Turismo-bulegoak

Eta askoz gehiago...
AZAZETATIK HURBIL
Korreseko parketxea (Izkiko P. N.)

BILARTIK HURBIL
Arabako Errioxako upategiak
Ardoaren Gune Tematikoa 
Villa Lucía (Guardia)
Alde zaharra eta Erregeen Andra Mariaren 
eliza (Guardia)
Errioxako balkoia (Samaniego)
La Hoyako herrixka (Guardia)
Guardiako urmaelak (Guardia)

•

•
•

•

•
•
•

ZUIATIK HURBIL
Oroko Andre Mariaren santutegia (Zuia)
Goiuriko ur-jauzia (Goiuri)
Sarriako parketxea (Gorbeiako P. N.)
Euskal Buztingintza Museoa (Legutio)

BERMEOTIK ETA GERNIKATIK HURBIL
Gaztelugatxeko Doniene (Bermeo)
Arbola eta batzar-etxea (Gernika)
Omako basoa eta 
Santimamiñeko kobak (Kortezubi)
Bakearen Museoa (Gernika)
Urdaibaiko Biosferaren Erreserba
Bermeoko portua eta alde zaharra

ESKORIATZATIK HURBIL
Arrikrutzeko kobak (Oñati)
Leintz Gatzagako gatz-museoa 
Arantzazuko santutegia (Oñati)
Arantzazuko parketxea (Aizkorri-Aratz P. N.)

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Gure herriko txoko askotan kontatzen dira sorginen 
istorioak. Araban, esaterako, 60 toki baino gehiagoren 
toponimiak sorginekin du zerikusia. Sorginzubi, Sorginarrate 
eta Sorginerreka adibide batzuk baino ez dira.

Gizagaineko indarrak eta joera gaiztoak dituzte sorginek, 
eta Akerbeltz bihurtutako deabruaren agindupean daude. 
Besteak beste, uztak ustekabean hondatzea, errotak eta 
burdinolak matxuratzea, gaixotasun edo heriotza arraroak 
eragitea eta ontzien ondoratzea egozten zaizkie. 

Kontu eta tentu handiz ibili beharko duzu beti; askotan, 
sorginek animalien itxura hartzen baitute –hala nola 
putreak, ahariak, idiak eta txerriak– maltzurkeriak 
gauzatzeko. Izan ere, katu beltza da euren gogokoena.

Eurengandik babesteko...
 
Euskal etxe askotan eguzki-lorea edo kardu basatia, 
sorgin-lore izenaz ere ezaguna, erabiltzen dute babesgarri 
gisa. Baserrietako ate nagusiaren goialdean esekita 
dagoenez, eguzkiarekin nahasten dute sorginek. Gauez 
ikusten dutenean, eguzkia ateratzen hasi den ustetan, 
euren gotorlekuetara ihes egiten dute.

Kanpaiak ere ez zaizkie gustatzen... Kanpaiek   
egunsentia iragartzen dutenean, sorginak ziztu bizian 
ezkutatzen ei dira.

Sorginak laino guztien azpitikSorginak Sasi guztien gainetik...
laino guztien azpitik

Kondairaren arabera, horixe da sorginek 
akelarrera joateko erabiltzen zuten araoa. 

Ordena egokian ahoskatu beharra zegoen, 
hutsegiterik gabe. Ostera, minduta eta 
urraduraz beterik amaituko zuten.


www.euskaditurismo.eus
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Aralar

Armañón

Urdaibai

Izki

Aiako 
Harria

Valderejo

Getaria  

Urkiola

Euskal Kostaldeko 
Geoparkea

Eskoriatza

Bermeo

Zuia

Azazeta

Elvillar/Bilar

Gernika

 
Murgia

A-132

NA-743

N-232

AP-1

BI-631

BI-631

AP-8

AP-1

 Salinas de Añana/
Gesaltza Añana

 Maeztu/
Maestu

Santa Cruz de Campezo/
Santikurutze Kanpezu

 Urduña/
Orduña

BILBAO

VITORIA-GASTEIZ

DONOSTIA/
SAN SEBASTIÁN

 
Amurrio  Oñati

 Bergara

 Espejo 

Antoñana  

 Laguardia

 Araia

 Areatza 

 Lekeitio 

 Elorrio

 Elgoibar

 Azpeitia
 Balmaseda

Korres 

Tolosa  

Ordizia  

Ondarroa 
Mutriku  

ZumaiaDeba  

 
Andoain

 
Hernani

Amorebieta  

 Basauri

 Mungia

 Sopela

Sarria

 Laudio/Llodio 

 Artziniega

 
Otxandio

Hondarribia  

 
Zarautz

  
Ataun

 Pasaia

  Mundaka 

 Arrasate-Mondragón

AP-68

AP-68

AP-8

AP-1

A-1

A-1

A-1

BI-635

Ibarraundi Museoa 
Intxaurtxueta, z.g.

T. 943 715 453

Ttipia 
(erreserbatu behar da)  

T. 945 243 828 

Izenaduba Basoa 
(Mungia)
T. 946 740 061

Sorginaren txabola
BILAR

Bisita ezazv  

Buxandako 
KORRES

Bermeo

Bisita 
mitologikoa
ZUIA

Sorgiñak

HURBIL ZAITEZ 
BERMEOKO PORTURA  
eta itzuli sorginak izendaezinak 
ziren eta bertakoak haien 
beldur ziren garaira. 

Historia- eta 
etnografia-museo 
horretan, haraneko 

usadio eta ohiturez 
gain, mito, erritu eta 

sinesmenak 
gordetzen dira. 

ESKORIATZA

museoa

bidea 

Izkiko parketxea
Korres
T. 945 41 05 02

Barandiaran Museoa 
(Ataun)

T. 943 180 335

GOZA EZAZU MITOLOGIAZ 
eta egin bisitaldi gidatua 
Gorbeialdeko txoko liluragarriak 
ikusteko. 
Ilusioaren tailerrean ere 
parte hartu ahalko duzu, 
inguruko alegia eta elezahar 
sinestezinetako asko 
ezagutzeko.

Izkiko Parke Naturala 
paraje ezin hobea da 
mendi-ibiliak egiteko. 
Parketxetik bertatik 
hasten den ibilbidea 
proposatzen dizuegu.
Amildegi bihurritik 
eramango gaitu bideak, 
La Muela eta Soila hormatzar 
karetsuak bisitatzeko. Azkenik, gune 
irekiago batera helduko gara, non Buxanda 
herriak hartuko gaituen. 
Buelta leku beretik egiten da.

Museo mitologikoa

Museo mitologikoa

MITOLOGIA BIZIA
Andre Mariaren 
bezperan, abuztuan, 
akelarrea egiten 
dute trikuharriaren 
inguruan; antzezpena 

egiten dute 
akerrak, 

sorginek... 

Sorginaren txabola osatzen duten harriak 
pertsona petrifikatuak omen dira.
Antza, Donibane gauean Bilartik 
Laguardiarako bidea zeharkatzera 
ausartzen ziren pertsona 
guztiei sorginkeria hori 
egin zien trikuharrian 
bizi zen 
emakumeak.

Ibarraundi 


