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MAITEMINDUENTZAKO

ARABAN

Arabak inguru paregabea eskaintzen du errutinatik ihes egin nahi
duten bikoteentzako jomuga gisa, bai eta eskaintza ia amaigabea ere,
enogastronomiari, kulturari eta naturari dagokienez, elkarrekin
gozatu nahi dutenentzat.
Probintziak pultsu propioa du, erritmikoa, eta baita kutsakorra ere, presari lasaitasunaren bila ihes egin
diotenentzat. Izan ere, Arabak bare eta era askotara eskaintzen du bere burua, bikote-bidaia baterako
diseinatutako helburu oro barne hartzeko alternatibekin.
Gastronomia, natura, ura, mendi-bideak, gailurrak, basoak, abentura-kirolak, historia, ondarea,
monumentaltasuna, ardoa… elementu erakargarriak, aukeratzeko dozenaka berariazkotasun ezkutatzen
dituztenak; osorik biribiltzeko hilabeteak, urteak, behar dituen aukera sorta gordetzen duten xarmak.
Baina bai lehen aldiz ezagutzen duten bikote horientzat, bai beren xarmak ohikoak dituztenentzat, Arabak beti
sortzen du harridura bere ñabardurengatik, beti, hein batean edo osorik, berriak baitira.
Biek batera, baina Arabak cicerone zuhurrarena egiten duela, bideratuz eta lagunduz.

Kredituak:
© Araba, 2021eko Apirila
Argitaratzailea: Arabako Foru Aldundiko Enplegu, Merkataritza eta
Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Saila.
Ideia: Diagonal Comunicación 360º
Dokumentazioa eta testuak: Arantza Cordero
Diseinua eta maketazioa: Diagonal Comunicación 360º
Argazkiak: Quintas fotógrafos
Inprimaketa: Servicio de Imprenta de la Diputación Foral de Álava
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ARABA ZURE BIKOTEKIDEAREKIN EZAGUTZEA MEREZI
DUZU, HONA HEMEN ZAZPI ARRAZOI
BIKOTE BAKOITZARENTZAKO IDEIAK
TXOKO ERROMANTIKOAK
GASTRONOMIA, KANDELEN ARGITAN
IHESALDI ERROMANTIKO BATERAKO PLANAK
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ARABA ZURE
B I KOT E K I D E A R E K I N E Z AG U T Z E A
MEREZI DUZU, HONA
HEMEN

Antzinako munduko mirariak zazpi baziren eta bakar batek zutik irauten badu, Araban askoz mirari
gehiago aurki ditzakegu, eta guztiek dute balio bikaina.
Araba ezagutzea merezi du, jomuga gisa aukeratzen duten bikoteen eskura hain eskaintza handia
jartzen duelako, ezen frustrazio bakarra bidaia bakar batean edo bakar batzuetan den-dena ezin
ezagutzea baita, oparoegia baita osorik kontsumitzeko.
Araba ozena eta isila merezi dituzu, biak bikotean gozatzeko egokiak direlako, biek asetzen dutelako,
biek ala biek itzultzeko argia piztuta uzten duen barne barneko oroitzapen bat eskaintzen dutelako.
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Helmuga garrantzitsua da, baina ezin dugu bidea ahaztu. Bizi
egin behar da, gozatu, barrura eta kanpora begiratu, eta
arreta jarri behar zaio, halaber, oinez, bizikletaz, trenez…
aurrera egiteko aukera ematen digun bitartekoari.

Vasco-Navarro trenaren (antzina “el trenico” izenez ezaguna zen) Bide Berdearen
Interpretazio Zentroa Antoñana Erdi Aroko herrixkan dago, Kanpezuko udalerrian.
Geltoki zaharra zegoen lekuan, "el trenico" zaharra birsortzen duten hiru bagoik
osatzen dute Interpretazio Zentroa. Trena oso maitea zuten euskaldunek eta
nafarrek, zeinak Lizarra eta Bergara lotu baitzituen, Gasteiztik igaroz.
Hiru bagoiek turismo-bulegoa hartzen dute, eta mendi-ibilien eta bizikletan egiteko
ibilbideen inguruko informazioa ere eskura daiteke. Horretaz gain, jatorrizko gelak eta
tren zaharraren elementuak (txartelak, garaiko uniformeak…) birsortu dituzte bertan.
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Arabako Mendialdea bisitatzea Erdi Aroko bazter eta hiribilduetan murgiltzen den
denboraren lerroa zeharkatzea da. Horregatik, biek batera ezagutzea modu ezin
hobea da denboran egiten den jauzi hori partekatzeko.
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Alaitza
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Arabako Lautadako eskualdeko eliza margotuen ibilbideak kolore gorriz eta beltzez,
urdinez eta okrez tindatutako paseoa osatzen du. Hormetan islatuta geratu diren
istorioetara hurbiltzera bultzatzen duten eszena margotuak.

Lau elizaz, lau eszenatokiz eta lau artelanez elkarrekin gozatzea, haien arteko hurbiltasuna dela eta, egun bakarrean autoz
ikus baitaitezke, bikote bakoitzak erabakitzen duen ordenan. Izan ere, ordenak ez du axola, baizik eta multzoak, laukoak,
behin bisitatu ondoren zentzumenak asetzen dituen osotasun osagarri gisa.
Utzi zeuen buruari Añuako edertasunaz maitemintzen, kanpotik ere amets egitera gonbidatzen gaituen ingurune batean;
Alaitzako margo gorrien misterioaz, gaztelu bat protagonista duen setio ospetsuarekin; Gazeoko indar kromatikoaz, eta
Arbuluko margoen duela gutxiko aurkikuntzaz.
Aguraingo turismo bulegoan lau altxorrei buruzko informazio guztia eskura daiteke, eta bertatik kudeatu ahal izango
dituzue koloretan kontatutako istorio horietarako bisita gidatuak.
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"Aiarako toki batean Arabako pertsonaia
bikain eta itzal handienetako bat bizi
izan zen".
Horrela hasten da Aiarako udal-mugartean, Kexaan,
gailentzen den Euskadiko Monumentu Nazionaltzat
hartzen denaren historia.

Kexaako monumentu multzoa

Bertako monumentu multzoak, Kultura Ondasun ere
izendatua izan denak, Pedro Lopez Aiarakoa kantziler,
poeta, armagizon, kronikari eta Errenazimenduaren defendatzaile handiak Erdi Aroko leinu eta amodio-istorioekin
izandako jolasak ekartzen dizkio ibilbideari.
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Kapera nabarmentzen da, non kantzilerraren eta bere emazte Leonor de Guzmanen harzurizko hilobia dagoen, bakarra
Euskal Herri osoan. XIV. mendeko erretaula gotikoa ere liluragarria da, zeina Chicagoko Arte Institutuan dagoen
jatorrizkoaren kopia baita. Harrigarria da kaperaren gainean dagoen dorreko aretoa, Erdi Arora eramaten gaituena, bere
leiho txikiekin, burdinaz sendotutako atearekin eta ia bi metroko zabalerako hormekin. Arte Sakratuko Museoa, jauregi
gotortua izandakoan dagoena, zirraragarria da, eta monasterioaren historiara, familia hain boteretsuaren genealogiara
eta bere objektu bereizgarrietara hurbiltzen gaitu: ezpatak, kantu-liburuak edo domingotarren lanerako tresnak ikusteko
aukera izango dugu bertan, besteak beste.
Murgilaldi historiko hau Aiaraldeko
inguruneak eskaintzen dituen ibilaldi
atseginekin osatzen da, non,
konpainia onean, soldadu eta
jaun haiek gogora ekarri
ahal izango ditugun.

bat bateko maitemina
A RT ZI NI EGA

Merkataritza-ibilbideen bidegurutze zaharra, bertako itzal handiko
iraganaren lekuko dira dorretxeak eta beste hainbeste fatxadatan
sakabanatuta dauden 47 armarriak.
Artziniegan, halaber, bisita daitezkeen alderdirik gizatiarrenak biltzen dira
Museo Etnografiko berezian, non antzinako lanbide eta tradizioetan
murgiltzeko aukera izango dugun; eta Santxotena Museoan, non artistaren
beraren eskutik Xabier Santxotenaren obra eta bizitza ezagutzeko aukera
dugun. Erabateko luxua.
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Añanako gatz harana

Harreman orotan funtsezkoa da nork bere
aletxoa jartzea, hazteko eta ongi
moldatzeko. Araban aletxoak zuriak eta
gaziak dira. Eta ez da nolanahiko gatza,
duela zazpi mila urte baino gehiagotik
Añanako Gatz Haranean, Tetis itsasoan
jatorria duen kokaleku zuri eta garbian,
ekoizten dena baizik.
Gatz-larrainezko paisaia honetan, gizakiak antzina-antzinatik jakin
izan du bere ur gaziko iturburuak aprobetxatzen bizitzarako
funtsezkoa den produktu bat lortzeko: gatza.
Gehigarririk eta plastikorik ezak Añanako gatza, edozein aldaeratan, artisau-ekoizpenari lotutako produktu
gourmet bihurtzen du, non gatzagileen teknika tradizionalak, eguzkiaren eta haizearen eraginarekin batera,
kontserbazioari laguntzen dioten.
Bere begiratokitik larrain multzoaren irudi harrigarria ikustea eta bertako bisita gidatu edo gatza egiteko
tailerren batean sartzea dira aipatutako aletxo hori, zeinak, zalantzarik gabe, sendotasun gehigarri bat emango
baitio biren arteko fusio horri.

bat bateko maitemina

SA NTA K ATALINA LORATEGI BOTA NI KOA
Kupido beti dabil bere geziak jaurtitzeko eta maitemindu ahal izateko tokirik hoberenen bila.
Kasu honetan, gezi-kolpeak bete-betean jo du paradisu natural honetan: Santa Katalina
Lorategi Botanikoan.
XIII. mendeko komentu zahar baten erorkinetan kokatuta, bost kontinenteetatik datozen mila
espezie botaniko baino gehiago ditu. Naturaren eta historiaren arteko maitasunaren aztikeria
barne-barnean atzematen da Badaia mendilerrora hurbiltzen garenean. Erorkinen eta
botanikaren artean galtzeak oso gutxitan bizi daitekeen katarsi espirituala eragiten du.
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Katedral bat, helmuga bat,
mugarri bat, kondaira bat,
istorio bat. Aurreko guztia
bezala finkatu da Santa Maria
Katedrala, Gasteizko
ikonoetako bat. Hura bisitatzeak
harridura pizten du alderdi
sekularrakekiko, eta baita
miresmena ere, zaharberritze
lanekiko.
Berez, Santa Maria Katedralak Gasteizera
bisita esklusiboa egitea merezi du. Bera da
hiriko iraganaren notariorik fidagarriena; harri
bakoitzari, inskripzio bakoitzari historia darie.
Katedral Zaharra bezala ezaguna da eta bere
pilareek hainbeste osperi eusten diote, non
zamarengatik eroriko ote zirenaren beldurra
sortu baitzen kontserbatzaileengan.
Katedralean barrena ibiltzeak hiri baten eta
haren eliza-gotorlekuaren historia bere
oinarrietatik ulertzearen zirrara eragiten du
bisitariengan. Nazioarteko erreferente
bihurtuta, Santa Maria Gasteizeko anfitrioi
perfektua da, eta ezin izango zaio
maitatzeari utzi hura bisitatu ondoren.

Santa Maria Katedrala

Santa Mariak balio arkeologiko, historiko eta
arkitektoniko neurtezina duen arren, ezin da
katedrala ulertu hiriaren zeruertzari silueta
bakana ematen dioten hiru dorreak gabe:
San Pedro, San Bizente eta San Migel.
Bihotzaren lau txokotxoak.
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Gorbeia

Argi dago Arabaz bikotekidearekin gozatzeko
arrazoiak ez direla falta, sarritan, bi izaten
baita bidaiatzeko kopururik onena.
Berdearen nagusitasunak eta naturarekin bat egitera
gonbidatzen duten parke naturaletan bihurtu diren
ekosistemen nagusitasunak klorofila pizgarritzat duten bikote
horien espiritua suspertzen du.
Gorbeiako Parke Naturala, Bizkaiaren eta Arabaren artean
dagoenak, 1.481 metro ditu, inguruko ospetsuena eta
ezagunena da, eta bertan dago Gorbeiako Gurutze
enblematikoa.
Gorbeian, oso paisaia desberdinak ditugu: harri malkartsuak,
larredi leunak, pagadi eta hariztiak eta abar. Eta, hori guztia,
500 barrunbe katalogatuta dituen multzo karstiko batean.
Parkeko paisaiaren kalitatea eta Parkeak euskal herritarrentzat
duen esanahi kultural eta afektiboa direla-eta, jarduera
ugariren gune bihurtu da eremua. Esanahi horrek bultzatu ditu erakundeak ingurunea jolas-ekipamenduz
eta bisitarientzako zentro batez hornitzera, Sarriako Parketxeaz, hain zuzen.
Gorbeia euskal mitologiako istorio askoren eszenatoki da, lamiak, sorginak eta jentilak protagonista
dituztenena, konpainia onean hobeto entzuten eta barneratzen diren kondaira horiena.
Sarriako Parketxetik ibilbide, ezkutaleku, kobazulo, plan eta parke honen eta bere ingurunearen historia
zabalari buruzko informazioa lor daiteke. Baina Gorbeiako magiak liluratzen dituen bikote horietakoren
batek basoan sartu nahi badu bitarteko turistikorik gabe, Basajauni, euskal mitologiaren arabera basoan
bizi den erraldoi mitikoari, laguntza eskatu ahal izango dio beti.
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Zazpi mirari, zazpi kuadrilla, zazpi ate
bakoitzera sartzeko. Arabako Errioxan
sartzea ahalbidetzen duen atearen
sarrailari Guardiatik eragiten zaio.
Beharrezkoa da hiribildu horretara
joatea, sentitzeko. Elkarrekin sentitzeko.
Behin barruan, bikote bakoitzak, duo
bakoitzak, binomio bakoitzak, bisitari pare
bakoitzak magia mota hori bere egiten du,
sentitzea baino ahalbidetzen ez duen
magia, inolako deskribapenek zor zaiona
aitortzen ez diona.
Udalerriak Erdi Aroko herrietako hirigintza tipikoa
mantentzen du, hiru kale nagusi, estu eta luze, kale
txikien edo plazen bidez elkartzen direnak. Eta horiek
guztiak besarkatuz, harresi monumental bat.
Herria upategiz edo familien kobazuloz josita dago.
Eraikin errenazentista eta barrokoek jarraitzen diote
hiribilduko baserriari, armarri heraldikoz bozeldutako
harrizko fatxadekin. Herriaren muturretan, bi elizak: San
Juan Bautista eta Santa Maria de los Reyes. Azken
horretan, arkupe polikromatu bat ikus daiteke, edonor
liluratuta uzteko gai dena.
Guardian sartzeak zentzu guztietan zentzumenak
askatuta begiratzea dakar, irribarrez, berdearen eta
morearen arteko uztartze on baten usaina
nabarmentzen dela.
Guardiako harresietatik kanpo, mahastien paisaiaz gain,
merezi du hiru hezegune txiki barne hartzen dituen
Guardiako Aintziren Biotopo Babestura bisita egitea.

Guardia

Guardia, enologia hutsetik harago doan ekosistema gisa.
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B I KOT E
BAKOITZARENTZAKO

Bidaiatzea jarrera bat da, leihatila jaistea eta paisaiak norbera
eramaten uztea. Eta Arabak, paisaien arloan, ez du aurkaririk.

Baina bidaiak ez dira paisaiez bakarrik elikatzen; Arabako eskaintzaren
aniztasunak aukera ematen die bikoteei beren ibilbide propioa aukeratzeko,
zaletasunen edo deskonektatzeko duten gogoaren arabera.
Poltsikoak kulturaz betetzeko asmoarekin bidaiatzeko
aukera ere badago. Edo historia eta ondarea
kontsumitzeko asmoarekin bidaiatzekoa. Edo oinez
edo bizikletaz, basoak, antzinako trenbideak, bide
historikoak, ur-lasterrak zeharkatzeko ideiarekin.
Araba eta bere aniztasuna beti aurkituko ditugu
desio horietako bakoitzaren beste aldean.
Bikote bakoitzak bere motxilak edo maletak
hutsik eraman besterik ez du egin behar;
Araba horiek betetzeaz arduratuko da,
labirinto atsegina baita, irteerarik
bilatzeko gogorik eragiten ez duena.
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G O I U R I KO U R J AU Z I A

Lamia baten sorginkeriak bihurtu omen zuen bertako artzain bat
ur-amildegi eder, bere ispilu magikoa lapurtu ziolako. Jatorria
edozein dela ere, egia da Gasteiztik 30 kilometro baino
gutxiagora, Goiuri herriaren gainean, zilarrezko hari bat sortzen
dela menditik. Oiardo erreka da 100 metro baino gehiagoko
altueratik amiltzen dena, Espainiako iparraldeko ur jauzi
txundigarrienetako bat eratuz.
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Goiuriko ur jauzia

VA LD ERE J O KO PAR K E
NATU RA L A

Valderejoko Parke Naturala mendi-magal
aldapatsuek inguratzen duten haran zabal batean
kokatzen da, non sai arreak jaun eta jabe diren.
Inguruan pasealdi bat eginez gero, erromatar
galtzada baten aztarnak, monumentu megalitikoak
eta hainbat garaitako ermitak ezagutu ditzakegu.
Nahitaez bisitatu beharrekoa da Puron ibaiaren
gaineko haizpitartea, bihurgune bakoitzarekin
maiteminduko gaituen bidezidor estua. Parke natural
bat da, maitasunez ezer ez galtzeko modukoa.

Valderejo

OROKO SAN TU TEGIA

Kareharrizko harkaitz bloke baten goialdean,
Oroko Santutegia dugu zain, 1131z geroztik Oroko
Ama Birjina babesten duen gurtza toki txiki bat.
Kondairak dioenez, bere dohainetako bat buruko
minak sendatzea da. Egia izan ala ez, gauza
ziurra da inguruetan paseoa egiteak birikak aire
garbiz beteko dizkigula eta Gorbeiako Parke
Naturalaren ikuspegi ikusgarriez gozatzeko
aukera emango digula.

Oroko santutegia

EHUNKA
U R T E KO M U N AI N
HARIZTIA

Entzia mendilerroaren magalean,
Zadorra ibaia sortzen den
inguruan, harizti paregabe bat
dago, milaka urtez bizirik iraun
duena eta gaur egun beste aro
batzuetan, beste garai batzuetan,
bizitza nolakoa izango litzatekeen
amesteko aukera ematen diguna.
Denboran zehar bidaiatzeko eta
zentzumenak naturarekin
konektatzeko leku bat, Europan
parekorik ez duen baso batean.

BIKOTE BAKOITZARENTZAKO IDEIAK
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Sobrón

SO BR O N G O FE R R ATA B I D E A
Euskal Herriko burdinbide bakarrak gailur bat zeharkatzen du, aurrera egin
ahala zorrozten dena. Gero eta zailtasun handiagoko hiru sektoretan
banatuta, adorea probatuko du eta munduaren gailurretik gabiltzan
sentsazioa emango digu.
Haren ahotik ibiltzeak adrenalina gehiegi jariatzearen arriskua besterik ez
dakar. Deskonektatzeko eta esperientzia paregabea bizitzeko plan honi esker,
eguna elkarrengandik inoiz baino gertuago amaituko duzue.

Gorobel mendilerroan

Egino

PA RA PEN TE A E N TZIAN E D O E S K A L A DA EG I N O N /
GOROBE L ME NDIL E R R OA N
LEZEA

Amildegira jauzi egin, haizeak eraman gaitzan utzi eta
mundua gure oinetan ikusi. Parapenteak aske
sentiarazten gaitu eta Arabak hamaika leku eskaintzen
ditu hura erabiltzeko. Gorobel Mendilerroa, bere hegal
ebakiekin, edo Entzia, bere amildegi amaigabeekin, milaka
sentsazio askatzeko eta txoriek bezala hegan egiteko
amets irrikatua betetzeko eszenatoki ezin hobea dira.
Gainera, aipatzekoak dira eszenatoki natural horietara
iristeko erraztasunak, hori baldintza ezin hobea baita bi
lekuetako korronte termikoez gozatzeko aireko
abenturaren bidez.
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Arabak eskalada egiteko hamaika leku egoki eskaintzen
dizkigu, baina gutxitan daude Egino eta Lezean
bezainbeste aukera eta bide. Kirol izaerakoa, klasikoa
edo artifiziala: Eginoko kareharrizko hormek gure
espezialitateaz ahalik eta gehien gozatzeko aukera
emango digute.
Elkarrekin eskalatzeak lokailuak indartzen ditu eta,
Arabako naturak hainbat zailtasun mailekin eskalatzeko
aukera ematen duenez, bide egokiak aurkituko ditugu,
norberak, edo biek, dagokigun mailara gehien egokitzen
zaiguna aukeratzeko.

K I R O L A Z M A I T E M I N D U TA D A U D E N E N T Z AT

IBILBID E ZIR K U L AR R A
URTEGIAR E N IN GU R UAN

Ullíbarri-Gamboa urtegia inguratzen duen bidezidor bat,
Gasteizekin 12 kilometroko ibilbide berde baten bidez lotua. Leku
ezin hobea da Mendixurko parke ornitologikoan dozenaka hegazti
espezie urtar biltzen dituen ur-xafla bizikletaz ezagutzeko. Bide
osoak 43 kilometroko luzera du eta beste bat dago, laburragoa, 13
kilometrokoa, urtegiaren buztana zeharkatzen duena.

Ullíbarri Gamboa

G O L FA I Z K I N

Parke natural baten barruan Severiano Ballesteros
mitikoak diseinatutako 18 zulo jokatzea, haize leunak
ilea laztantzen digun eta eguzkiak azala musukatzen
digun bitartean. Egun bikaina igaroko duzue Arabako
Mendialdeko txoko magiko honetan eta kolpeen
kopurua izango da gutxien gogoratuko duzuena.

Mendi ibiliak

M END I-IB IL IAK
IRUÑA OK AN

Golfa Izkin

Arte sorginduak, leize
misteriotsuak, kondairaz betetako
ermitak… Badaia mendilerroak
hura sakon ezagutzeko erronka
egiten digu, eta zer hobe Iruña
Okako herrien inguruan egindako
hamar mendi-ibilietako batzuk
egitea baino. Edozein
zailtasun-maila eta luzera dugu
aukeran, beraz, gustukoena
aukeratu eta gozatzean zentratu
besterik ez da egin behar.

Gasteiz

GAS T E I Z KO
E R A Z T U N B ERD E A N BA R R E NA
L AS T E R K A
EG I T E A

Gasteizek apustu osoa berdearen
alde egin zuen eta irabazi egin
zuen. Hiriaren inguruko gune
degradatuak 31 kilometroko
Eraztun Berde bihurtu zituen,
natura arnasten den bitartean
korrika egiteko eszenatoki ezin
hobea. Oreinekin, mota guztietako
hegaztiekin, ibaiekin, urmaelekin…
egingo duzue topo eta kilometroak
oharkabean egingo dituzue.

BIKOTE BAKOITZARENTZAKO IDEIAK
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GA Z TELUE N IB IL B IDE A
( O CIO ETA B E R GANZO )
Arabako hegoaldea, mendeetan zehar, mugako lurra izan zen, eta,
ondorioz, gazteluz eta gotorlekuz josita zegoen. 'Gazteluen Ibilbideak'
Zabalateko gaztelua eta Ocioko Lanos gaztelua lotzen ditu. Biak
harkaitzen gainean daudenez, ikuspegi panoramiko zoragarriez gozatu
ahal izango dugu. Ibilbide zirkular bat, non urrats bakoitzarekin Erdi
Aroko hiribildu batean nola bizi ziren, etsaiengandik nola defendatzen
ziren eta piramide sozial feudala nola artikulatzen zen ikusten den.

Zabalateko gaztelua
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Armentiako San Prudentzio

ARMENTIAKO
SAN PRUDENTZIO
BASILIKA
Gasteizko kanpoaldean, Armentiako
San Prudentzio basilika erromanikoak
ez du denboraren joanaren eraginik
jasaten. XII. mendean eraikia, bere
kapitelak, harburuak eta tetramorfoak
Euskal Herri osoan estilo horretako
adierazpenik hoberenetako bat dira.
Kanpoaldeko zelaiek bikotekidearekin
erlaxera gonbidatzen dute eta
barrualde soilak, berriz, elkarrekin
gogoeta patxadatsua egitera.

16

BIKOTE BAKOITZARENTZAKO IDEIAK

Sorginaren Txabola

Antoñana

Batzuetan harriek hitz egiten dute, jada ez
dauden baina garenaren parte diren pertsonen
istorioak kontatzen dituzte. Kultura Ondasun
izendatutako Arabako 16 trikuharriak mistizismoz
bilduta daude, irudimena piztuz eta gure
arbasoen istorioak gogora ekarriz. Batzuek
Sorginetxe , La Huesera (hezurtokia) edo
Sorginaren Txabola bezalako izen iradokitzaileak
dituzte… Nola ez bisitatu, bada! Nola ez entzun
kontatzen dituzten istorioak!

L A BR A Z A E TA
A N TO Ñ A N A KO
HIRIGUNE
H I S TO R I KO
H A R R E S I T UA K

Arabako herri batzuetan historiaren
oihartzunak entzuten dira. Labrazak,
Arabako Errioxan, eta Antoñanak,
Arabako Mendialdean, Erdi Aroko
hirigune harresituak zaintzen jakin
dute. Kale meharretan barrena ibilaldi
bat egiteak zaldunen, printzesen,
balentrien eta torneoen garaira
eramango gaitu.

K U LT U R A Z M A I T E M I N D U TA D A U D E N E N T Z AT

HORMA-IRUDIEN
IBILBIDEA
16 horma-irudik apaintzen dituzte
Gasteizko hainbat fatxada.
Ibilbide batek horiek guztiak
lotzen eta testuinguruan kokatzen
ditu. Artea ikusteko eta gaur
egun, inoiz baino gehiago, txoko
bakoitzean harritzen gaituen hiri
batez gozatzeko modu ezberdin
bat. Izan ere, irudi batek mila
hitzek baino gehiago balio du, eta
hirian zehar ibiltzeak koloretako
hamasei isiluneek adina balio du.

akuseoak
eo oM
Gasteiz

MUSIKA JAIALDIAK

Rocka, jazza, musika barrokoa…. Eguraldi
onaren etorrerarekin batera, Araba
soinuz blaitzen da. Ekainean, Azkena
Rockek nazioarteko rock talderik onenak
gerturatzen ditu Arabako hiriburura;
uztailean, jazzaren historiak hitzordua du
Mendizorrotzan; eta irailean, Antzinako
Musika Asteak doinuz betetzen du Santa
Maria katedralaren gotikoa. Denetatik
eta guztiontzat, aukeratu baino ez da
egin behar.

AR A BA KO MU SEOAK
Arabako museoen sarea zabala bezain anitza
da. Arabako hiriburuan Karta, Arma edo Arte
Ederretako Museoa ditugu, besteak beste.
Artiumek arte modernoaren piezarik
onenen bilduma on bat jartzen du ikusgai
eta, probintzian, Artziniegako Museo
Etnografikoa edo Sobróngo Uraren Museo
interesgarria bezalako gune txiki baina
zainduak daude sakabanatuta.

BiBat Museoa

Magialdia

ANTZERKIA,
M AG I A E TA
UMOREA

Barre egitea, negar egitea,
harritzea, hunkitzea… arteari gure
burua eramaten uztea. Araban
posible da, hainbat formatu
artistikorekin, emozio guztietatik
igarotzea eta zentzumen guztiak
iratzartzea.
Kaldearteren edizio bakoitzarekin,
hiriko bazterrak berotzea, ekainean
agertokiz, clownez, dantzaz eta
arte eszenikoz betetzen baitira;
Araiako Umore Antzerkiaren
Jaialdiarekin, abuztuko egunak
algaraz betetzen baititu;
Magialdiaren ilusionismoarekin,
iraila atsegingarriago egiten baitu,
eta probintzia osoan hamabi
hilabetetan banatutako hainbat
formatuko antzezlanetan murgilduz.
Txaloak ez dira faltako.
BIKOTE BAKOITZARENTZAKO IDEIAK
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Arkeologiak guztiz azaltzen ez duen trikuharrien mintzaira. Arabako hainbat ur-laster zipriztintzen dituzten ur
jauzien erortzeko modu hori. Urtegietako olatu hasiberriak. Gailurrek, santutegiek, probintzian zehar hedatzen
diren begiratokiek eskaintzen duten ikuspegi amaigabea. Mahats-mordoen kulunka sorra. Ilunabar, egunsenti,
zirimiri edo elurraren abezea, urtaroa edozein dela ere…
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Arabak bikote bakoitzari ematen dion erromantizismoaren mintzaira da.
Izan ere, Arabara bikotekidearekin bazatoz, gainera, gozatu egingo duzu bere txoko
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Bada leku bat Gaubean fisikaren arauak hausten dituena.
Horizontala bertikala denarekin nahasten da eta denbora
askoz erritmo motelagoan doa.
Bere izena poesia da eta, bere hormetan, erlijio
bat praktikatzen da, eskaladarena, jainkoak eta
dogmak onartzen ez dituena. Hango
belardietan egun bat igarotzeak beste mundu
batzuekin konektatzen gaitu, edo bere
amildegien babesean lo egiteak oso gutxik
eskura duten esperientzia bat ematen digu. Bik
eskura dutena.

in
in
t
t
r
r
a
a
M
M
S n
Valparaisoko San Martin
TXOKO ERROMANTIKOAK
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M A R O Ñ O KO U R T EG I A

Maroñoko urtegia

Askotan, une bat harrapatzeak bidaia- eta
itxarote-orduak konpentsatzen ditu. Maroñora iristea
ez da erraza, baina behin bere ertzean, bidea azkar
ahazten da eta jomugarekin asmatu izanaren
ziurtasuna lortzen da. Gainera, pazientziaz, bere
ur-xafla ingurune magiko baten ikuskizuna bikoizteko
ispilu bihurtzen den une paregabe hori betikotu
daiteke. Oso gutxirekin partekatzeko txoko sekretu
bat. Binaka partekatzeko.

MONTEH E R MO SO J AU R EG I A
Hiriko gunerik altuenera igotzea eta erregeen, guduen eta
amodioz beteriko historia baten partaide izatea Gasteizko
hiriaren atal bat ulertzeko modu bat da. Horretarako, 1520ra arte
atzera egingo dugu: Hortuño Ibañez Aguirre lizentziadunak
domingotarren komentu bat eraikitzea sustatu zuen eta,
ondoren, familiaren egoitza bihurtzea erabaki zuen. Urte batzuk
geroago nabarmendu zen, Gotzain Jauregia bertan ezarri zelako
eta historiako errege eta erregina ospetsu askoren pasabide
izango baitzen. Frantsesak iritsi zirenean, Jose Bonaparteren
beraren eta Montehermosoko markesa gaztearen arteko
amodiozko topaketak gertatu ziren Jauregian, eta
Montehermosoko markesa gazteak, Gasteizko guduaren ondoren,
harekin batera ihes egin zuen. Gaur egun, Montehermosok
elementu erakargarri ugari eskaintzen ditu, gehien bisitatzen den
lekuetako bat bihurtuz, hala nola bere patio ederra, antzinako ur
biltegia edo arte erakusketen programa aberatsa.

Guardiako lurpeko
kalatuak

Montehermoso jauregia

GUA R D I A KO L U R P E KO K A L AT UA K
Arabako Errioxaren azaleraren azpian, patxadaz, ardo urtetsu bikainak egiten dira.
Hezetasuna eta historia darie bertako kalatuei. Eta Guardian, erakargarritasun
handieneko elementuetako bat eskaintzen da: lurzorua josten duten eta orain
ardo upeltegi gisa baliatzen diren kalatu edo haitzuloetara sartu ahal izatea.
Egia esan, kalatuak ez ziren horretarako ireki; jatorria Erdi Aroan dago,
mugaldeko lurretan kokatutako herri gotortu horietako biztanleek eraso ugarien
aurrean babesa bilatzen zutenean.
Guardia ia osorik zeharkatu zitekeen upategi horiek eratzen dituzten lurpeko
korridoreetan zehar.
Bikotekidearekin egindako bisita batek zapore, lurrin eta emozioen unibertso
harrigarria erakutsiko digu. Beste mundu batzuk daudelako, baina hemen
daudelako.
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Nerbioi istant bat da. Laster hiltzen da,
baina bere bizitza laburrean ikuskizun
paregabea sortzen du, Iberiar
Penintsulako ur jauzi altuena eratuz.
Une hori begiratokian biltzen diren hamarnaka lagunekin
partekatu nahi ez baduzu, Delika herriraino jaistea
gomendatzen dizugu, haren ibilguaren ondoan
zeharka-meharka ibiltzea eta ibai bizi horrek bere goiko
ibilguan eratzen dituen ur jauzi txikietako edozeinetan
ur- eta bizitza-dutxa ahaztezina ematea.

Nerbioi ibaiaren jauzia

ALEMA NIAR R E N ITU R R IA

Entziak ez du inoiz huts egiten. Harraparien, ugaztunen eta anfibioen babeslekua da. Ehun urtetik gorako pagoak
eguzkitan hazten dira eta, haien oinetara, kareharrizko zoruak forma magikoak sortzen ditu, gure iraganaz hitz egiten
diguten monumentu megalitikoak eutsiz. Atseden hartzeko tokirik egokiena Alemaniarren iturria da, petrolioa bilatu
eta lasaitasuna besterik aurkitu ez zen gune batean dagoen urmael artifizial bat.

Alemaniarren iturria

bat bateko maitemina
M E NDI - I B I L I A K E H UNK A URT EKO
H A RI T ZE N A RT E A N
Araba mendi-ibilien paradisua da. Probintzia zeharkatzen duten
ehunka ibilbideen artean, ehunka urteko haritzena nabarmentzen
da. Xarma handiko mendiko bidea da, naturarekin bete-betean bat
egiteko aukera ematen duena. Gezi-kolpeak landare- eta
animalia-espezie ugariren habitat esklusiboan paseatzean datza;
izan ere, zuhaitz erraldoiekin batera, batzuk 500 urtetik gorakoak
izanik, baso horiek benetako natura-altxor bihurtzen baitituzte.
6,4 kilometroko ibilbideak Munain eta Okarizeko hariztia
zeharkatzen du, eta hura sentitzeak aitona-amona zahar horien izerdiaz
blaitzea esan nahi du, ikuste hutsa ere naturaren oparia denean.
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KANDELEN
A R G I TA N

Zoriontsu izan zaren lekura itzuli beharko zenuke, bai.
Eta Araba, bertan zaudela, zoriona indartzen duten
probintzia horietako bat da.

Usaindu, mastekatu, irentsi; hiru aditz, Arabak gastronomian ere eskaintzen duen betetasun hori digeritzen
laguntzen dutenak. Arabak binaka dastatzeko dauzka haragia eta ardoa, gazta eta barazkiak, antzinako
jakinduriaren eta abangoardiarik berritzaileenaren mimoarekin prestatuta.
Berez, merezi du Arabara gastronomiagatik beragatik etortzea, baina, bidaiaren osagarri gisa diseinatzen
bada, plana perfektua izango da. Izan ere, janari eta edari kontuetan, Araba ere biren kontua izan daiteke,
izan nahi du, eta izan behar du.

aomía

Jatea eta dantzatzea:
GASTROSWINGA
Kandelen argiak soinu banda on baten konpainia merezi du, eta
horretaz asko daki Gasteizko hiriak, inork ez bezala uztartzen
baititu gastronomia eta swinga, nazioarteko Gastroswing jaialdian.
2011z geroztik, erritmo biziko hitzordu bat dugu urtero ekaineko
lehen asteburuan.
Jaialdiko giro paregabea eta jarduera ugariak, gastronomia
erabiltzen dutenak lotura nagusi gisa, aukera on bat dira
dibertsioan, zaporean eta erritmoan murgiltzeko.

ABASTOS
MERKATUA
Abastos merkatu tradizionalak
taupadaka jartzen du Gasteizko
erdigunea, bertako kalitatezko produktu
freskoei esker, inguruko baratze, soro
eta abeltzaintzaren onenarekin.
Eman bidea sentsazioei eta gozatu
Arabako haragi, fruta eta barazki
onenekin eta Kantauri itsasoko arrain
eta itsaski preziatuekin.
Esperimentatu Arabako Errioxako
ardoen, txakolinaren edo Idiazabal
gaztaren lurrinekin.
Zalantzarik gabe, modernitatea eta
produktu bikainak maite dituztenek
nahitaez bisitatu behar dute beirazko
egitura ikusgarria duen eraikin berezi hau.
Gainera, gune komun handi batean,
antzinako garbitokian, gastrotaberna
ugari daude, terrazatik dagoen ikuspegi
panoramikoaz ahaztu gabe.

https://mercadoabastos.eus

GASTRONOMIA, KANDELEN ARGITAN
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Argomaizko paradorea

Maitasuna jauregian:
ARGOMAIZKO PARADOREA
Errege-erreginek bezala lo egin, printzesak bezala leihora
irten edo markesen moduan gosaldu. Horrelako luxuez
goza dezakegu, merezitako geldialdi bat eginda.
Errenazimentuko jauregi dotore hau Arabako lautadari,
Gorbeia mendiguneari eta Ullíbarri-Gamboa urtegiari
begira dago. Leku atsegina, lasaia eta lasaigarria,
irakurtzeko guneekin, terraza ikusgarriarekin eta sekulako
egurrezko sabaiak dituen jangela berezi batekin.
Bertako korridoreetan durundi egiten du iraganaren
historiak, baita lorategi zabalean ere, aurrera egin nahi
duen oihartzuna bailitzan. Eta oihartzuna ez ezik, irudia
ere bada historia hori. Izan ere, jauregiko hainbat lekutan
inguruko eta eraikinaren argazki zaharrak ikus daitezke,
eta, horrela, erraza da irudien bidez beste garai
batzuetara bidaiatzea, hori bai, Araban geratuz.
Gastronomia onaren garrantzia da nagusi paradore honen
suetan, landa eremuak bakarrik oparitzen duen benetako
isiltasunean galduta; horregatik, kandelen argitan afalduz,
gaualdi gozo batez gozatuko dugu.
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Txakolinarekin
topa egitea
Txakolinaren Ibilbidean daude Artziniega, Aiara,
Laudio, Okondo eta Amurrio, bai eta Urduña ere,
Bizkaian.
Txakolina ardo zuri eta gaztea da, beste produktu
tradizional batekin uztar daitekeena, gaztarekin,
gehienetan Idiazabal Jatorri Deiturakoarekin.
Ibilbide bat ulertzeko modurik onena da hura
dastatzea, eta, horretarako, Aiaraldean hainbat
txakolindegi eta landetxe daude, dastatzeko eta
atseden hartzeko. Inguruko establezimendu
bakoitzean, txakolinaren munduaren inguruan
merezi duen esklusibotasun balioa ematen dion
bereizgarria aurkitu daiteke.
Beti zapore ona uzten duen ardo batekin topa
egiten badugu, bidea gustagarriagoa da, eta,
gainera, kalitatezko produktu tipikoez goza
dezakegu une horretan, topa bakoitza naturak
besarkatzen duen ametsezko ingurune batean.
Ardo zurien artean nagusia, freskoa, arina,
azidotasun nabarmenekoa, hori kolore argikoa,
zahartze txiki edo ia nulukoa, eta agian karboniko
ukitu batekin, fresko kontsumitu behar dena;
txakolina urrezko aroa bizitzen ari da, bere kolorea
bezala, eta jada ez da urteko ardo gazte bat. Orain,
ardoen errege zuria da.
Araba txakolindegi bakoitzean topa eginez
zeharkatzea inguruko kulturaz blaitzeko modu bat
ere bada.

Arabako errioxa
zentzumenekin

Brontze Aroko eta Burdin Aroko aztarnategiak, trikuharriak, zeltiberiar
urmaelak, nekropoliak, labar dolareak eta bestelako aztarnak, milaka urtetik
hona lurralde honetan bizi eta bete-betean mahatsa landatzen jardun izan
diren herrien arrastoak dira.
Ehunka urteko mahastiak, mendiko bideak, biotopo babestuak diren aintzirak…
Biztanleek arreta handiz zaindutako hiribilduek Aro Modernoan bizi izandako
une gorenaz hitz egiten digute.
Arabako Errioxa bertako ardoen eta mahastien bidez, historiaren eta
jendearen bidez ezagutzea. Ezkutatzen dituen plazerez bost
zentzumenekin gozatzea.
Ibilbide sentsorial bat, dastatzen dena ardoak ahosabaia ukitzen duenean,
mahasti usaina nabaritzen denean, mahatsondoaren kolorea ikusten denean,
mahatsaren ukitua sentitzen denean, eta botila bakoitzak kortxoa kentzean
egiten duen soinua entzuten denean.
Nazioartean ezagunak eta aintzat hartuak diren ardoak, arrazoiak ematen
jarraitzen dutenak maitemintzen jarraitzeko Araban eta, hobeto, bertako ardoekin.
Upategi askok dastaketak, bisitak, ekitaldiak eta, batez ere, esperientziak
eskaintzen dizkiete bisitariei; izan ere, modu askotan ezagut daitezke Arabako
Errioxako ardoak, bakoitzak nahi bezala, baina betiere zentzu guztiak erabiliz,
hau da, Arabako eskualde hau sentitzeari utzi gabe.

Eztia

Eztia

gazta eta postrea
La patata alavesa es uno de los
productos más reconocidos de la
provincia, pero junto a ella, bien
merece la pena hacer mención a la
pureza de la miel elaborada en la
comarca de la Montaña Alavesa, así
como a las explotaciones familiares
que producen el sabroso y
reconocido queso Idiazabal. En Álava
se tiene en cuenta hasta el último
sabor de boca, con la variedad de
bombones artesanos y trufas o
cualquiera de sus especialidades
locales más dulces como la tartas de
San Prudencio o Virgen Blanca.

Arabako Errioxa

GASTRONOMIA, KANDELEN ARGITAN
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Ihes egiteak intentzioa eskatzen du, eta ihesaldia beste
norbaitekin antolatu nahi badugu, intentzioa bikoitza da,
eta gozamena ere bai.

Egunerokotasunetik ihes egiteak berekin dakar presa ekuazioan
sartzen ez duen helmuga bat aurkitzea. Denborak mehatxatzen ez
gaituen eta gozatzeko aukera ematen digun leku bat.
Araba erromantizismoak eta lasaitasunak bat egiten duten lekua
da, eguneroko erritmoa dela-eta beren maitasunaz erabat
gozatzeko aukerarik ez duten bikoteentzako topagunea.
Araba, azken batean, presa besteentzako etiketa bat
dela uste dutenen eskura dagoen luxu bat da.
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IHESALDI ERROMANTIKO BATERAKO PLANAK
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A R A B A K O L A U TA D A
I H E S GELA K
Ihes egiten jakitea, adibidez, plan ona izan
daiteke Arabako Lautadako eskualdean.
Hainbat aisialdi proposamen indarra hartzen
ari dira esperientziak antolatzeko garaian,
baita bikotean ere.
Ingurumenarekin lotutako gaiak dituzten ihes
gelak izan daitezke Araban egin daitekeen
plan horietako bat, dibertitzeko eta, aldi
berean, ingurunea ezagutzeko.

IBIL BID E A K BI ZI K LETA Z

Arabak aukera paregabea eskaintzen du bizikletaz gabiltzan bitartean paisaiaz
gozatzeko. Arabako Lautadako eskualdean, historiak eta inguruneak bat egiten dute,
eta halaxe gertatzen da Posten Errege Bidean; pedalei eraginez eta bikotean
ezagutzeko ibilbide bikaina. Arbulutik edo Audikanatik Mendixurreraino, bertan
aurkituko ditugun behatokietatik Ullíbarri-Gamboa urtegiko adarretako berezko
fauna behatzeko aukera izango dugu.
Ibilbidea ez da luzea eta historia, natura eta baliabide turistikoak uztartzen ditu.
Frantziatik zetozen postek erabili zuten XV., XVI. eta XVII. mendeetan.
Bizikletaz edo oinez, baina ikusmena ondo prestatuta, txoko bakoitzaren xarma ez
galtzeko.

Arabako Lautadan egiteko planei buruzko informazio gehiago hemen:
https://www.arabakolautada.eus
+34945 301 200
IHESALDI ERROMANTIKO BATERAKO PLANAK
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GORBEIA
M A I R U LEGO R R E TA KO
H A I TZU LOA

Gorbeia mendiaren magalean aurkituko dugu Euskadiko lurpeko altxor
hau. 12 kilometroko haitzulo labirinto ederra eta bikotean bizitzeko
esperientzia bikaina.
Anbotoko dama Mariren elezaharra espeleologiaren praktikarekin
nahasten da, baita aztarnategi paleontologikoekin ere.

GO R BEI A ZA LDI
GA I NE A N

Gorbeiako Parke Naturaleko paisaiez beste ikuspegi batetik gozatzeko
modu ona da zaldi baten bizkar gainera igotzea. Inguruko hainbat
enpresak eta hipikak eskaintzen duten maila guztietarako plan bat.
Hainbat gauza ikasteko aukera: zaldien zaintza, zaldikoen heziera,
heziera bakeroa, zaldien irakaskuntza, oztopo jauzia… Zaldiz ibiltzea
bikotean egiteko plan ederra da.

Gorbeialdean egiteko planei buruzko informazio gehiago hemen:
https://www.gorbeiaeuskadi.com
+34 945430167

AIARA

M E NDI -I BI LI A K
Aiarako eta inguruetako paraje ederrak leku ezin hobea dira mendi
ibiliak egiteko, naturaz eta ondare arkitektonikoaz gozatuz.
Hainbat gairekin lotutako hainbat ibilbide egin daitezke eta betiere
edertasunez inguratuta; izan ere, errege bideak, aztarna historikoak
eta artzaintza eremuak paregabeak dira binakako ibilaldietarako eta
emozioak sortzeko.
Hala, hainbat eskaintza daude eskuragarri ibilaldi erromantiko batez
gozatzeko; besteak beste, Sopeñako Errege Bidea, Artzaintzaren
Bidea, Delikako Arroila eta Burdin Hesiaren ibilbidea.

28

IHESALDI ERROMANTIKO BATERAKO PLANAK

H EGA LDI A GLO BOZ

AYA L A

Hellen Keller idazle estatubatuarrak esan zuen: "Zergatik
konformatu arrastaka bizitzearekin hegan egiteko irrika
sentitzen badugu?".
Esperientzia esklusibo honi esker literalki hodeietan egoteko
ametsa egia bihur daiteke eta guztia posible dela sentiaraz
diezaguke, hodeiak laztantzetik zeruan kolore ezezagunak
aurkitzeraino.
Esperientzia zabala duten hainbat enpresak eskainiko digute
lasai hegan egiteko aukera, Arabaren ikuspegi bikain horiez
gozatzeko. Eskualde honek hegan egiteko ametsa betetzeko eta
gozatzeko aukera eskaintzen dizu.

PA R A PE NTE A E TA PA R A M OTO R R A
Garraiatu egiten gaituen fluido ikusezin batek biltzen gaituela
sentitzea zoragarria da, zalantzarik gabe. Hori da hegan egitea,
eta, kasu honetan, bi lagunentzako hegazkin batean.
Leku magikoa eta hegan egiteko ikusgarria, Nerbioi ibaiaren eta
Arabako lautada ederraren gainetik. Esperientziarik gabe edo
esperientziarekin, gogotsu edo irrikaz, birentzako plan honetaz
gozatzea infinitura edo harago iritsi ahal izatea da, edo,
gutxienez, Arabako zeruetara.

Aiaran egiteko planei buruzko informazio gehiago hemen:
https://www.aiaraldea.org
+34 945399122

ARABAKO MENDIALDEA
E R DI A R O KO PLA NA

Bost ibilbide kultural aurkituko dituzu Arabako Mendialdean, plan
eder bat egiteko harresi, Erdi Aroko hiribildu eta historia
feudalen artean.
Hiribilduen gertutasuna dela eta, irteera bat egun historiko bihur
daiteke. Denboran jauzi bat ematea Barojatik, Payuetatik eta
bere kaleen diseinu anarkikotik, eta Urizaharrera iristea, XIII.
mendeko hiria, ingurunearen defentsan funtsezko izan zena, edo
Lagranera eta bere harresietara, edo Pipaonera eta bertako
museo etnografikora.
Erdi Aroak kalitatea eransten dio damen eta zaldunen arteko
plan honi.
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IGNAZI OTA R BI DE A
Bidaia honek Ignazio Loiolakoak 1522an bere jaioterritik Manresaraino (Katalunia)
egin zuen ibilbidea birsortzen du. Ignaziotar Bideak, ibilbide luzeko beste bide
batzuek bezalaxe, bidaia esperientzia batez ez ezik, garapenerako eta barne
azterketarako esperientzia batez gozatzeko aukera ere ematen du. Arabako
hainbat parajetan isiltasuna eta oxigenoa partekatzeko bidea.
Helmugara iristeko helburuarekin lotzen duen bidea.

IBER NA LO N A R NASA H A R TU Z
Ibernaloko baseliza Kodes mendilerroaren magalean dago. Erromanikoa izango
zen bere horma batean txertatuta agertzen diren harburuengatik.
Leku paregabean dago kokatuta, horregatik, ikuspegiekin eta arnasten den
isiltasun motarekin bat datorren plan atsegin bat egiteko aukera eskaintzen digu.
Eta zentzumenek hutsik egin ez dezaten, inguruneak bisitariari eskaintzen dizkion
ostalaritza instalazioetako batzuetan geldialdi bat egiteko eta hidratatzeko edo
elikatzeko aukera dago, edo, besterik gabe, Arabako Mendialdeko bistak ikusteko
eta bakea arnasteko.

Arabako Mendialdean egiteko planei buruzko informazio gehiago hemen:
https://www.arabakomendialdea.eus
+34 945405424

GASTEIZ

FLORIDA PARKEA ETA AMODIOAREN ZUHAITZA
Gasteizko txoko berezienetako batek 200 urte bete berri ditu, eta bere garrantzia
aldarrikatzen du, besteak beste, joan den mendeko hogeita hamarreko
hamarkadaren erdialdean desagertu zen Amodioaren Zuhaitzaren istorioarekin.
Parke erromantikoko galdaketa iturri desagertuaren ondoan egon zen beti, Rincón
del Amor edo Amodioaren Txoko izenez ezagutzen zen errotonda txiki, bildu eta
disimulatu hartan.
1887an, eta ziurrenik askoz lehenagotik, zuhaitzak bazuen bikotea aurkitzen
laguntzen zuen ospea, San Antoniori legez kanpoko lehia eginez.
Zuhaitzaren historia Katedral Berriaren eraikuntzarekin gurutzatzen da, lotura
handia izan baitzuen zuhaitza maitagarriaren desagertzearekin. Orain, 200.
urteurrena den honetan, berreskuratu egin dute.
Eta nola ez sartu maitemintzeko planik onenen artean, eta gainera, gerizpean.
Gasteizen egiteko planei buruzko informazio gehiago hemen:
www.vitoria-gasteiz.org/turismo
+34 945 16 15 98 / 945 16 15 99
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AÑANA
S TAR L I GH T GAUA
S ANTA K ATA LI NA N

Etzatea eta klorofilak babes gaitzan uztea. Eskuak oso gogor estutu eta ipurtargiei
gaua inauguratzeko baimena ematea. Gora begiratu eta ilargiaren argitan
koreografia egiten duten izarren ikuskizun zoragarriaz gozatzea.
Hori guztia egin dezakezu Santa Katalinako Lorategi Botanikoan, Starlight Parke
izenez ezaguna, izarrak beren distira osoan ikusteko toki ezin hobea baita. Argi
kutsadurarik ezak naturaren mirari hori sortzen du Badaia mendilerroko zeruan,
zeinari bizitzan gutxienez gau batez so egin behar baitzaio.

Añanan egiteko planei buruzko informazio gehiago hemen:
http://www.ananaturismo.com
+34 945355089

ARABAKO ERRIOXA

JATO R R I A R E K I KO PASI OA

Arabako Errioxa da arimak bizitza propioa hartzen duen lekua, eta asko dira han
senti eta bizi ditzakegun esperientziak. Upategi bat bisitatzea nahitaezkoa da,
eta ardoaren, artearen eta kulturaren arteko fusioa kontuan hartzen badugu,
esperientzia are hobea da.
Horretarako, agendan lekua egin dezakegu Arabako Errioxan antzina bizi izan
ziren zibilizazioetara eramango gaituzten museo etnologikoetara bisita egiteko,
edo XIX. mendean gure aitona-amonek landa eremuan eta upategian nola lan
egiten zuten ikasteko.
Eta beste tartetxo bat utzi behar zaie zentzumenen esnatzea ekarriko diguten
dastatze gidatuei. Pasioa ziurtatuta dago.

Arabako Errioxan egiteko planei buruzko informazio gehiago hemen:
http://www.rutadelvinoderiojaalavesa.com
+34 945600252

Musuak gozoagoak dira Araba liluragarrian… Besarkadek indar handiagoa dute
Araba samurrean… Araban maitemintzea hori bai biren kontua da
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Probintzia batek bere burua operazioetarako agertoki idiliko gisa
eskaintzen badu, bikotean aritzeko, hori Araba da.
Biek batera gozatzeko moduko dekoratu ugari, berezkoak zaizkionak
natura oparo bati, historia darion hirigintza bati, kultura plastiko
bezain aberats bati eta gastronomia sentsorial bati.
Arabak ere badakielako eta biren kontua izan nahi duelako, laztan
ezazue, berak beti itzultzen baititu laztanak.

