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Elantxobe arrantzale portu txikia da, eta Ogoño muturretik eskegita ikusi 

daiteke, azkar jaisten delarik itsasorantz, arrantzaleen porturantz. Harrizko 

pareten inklinazioak kale aldapatsuak eta etxe estuak antolatzen ditu, txoko 

txiki eta harrigarriak sortuz. 

Itsaslabarretik 
eskegitako herria  

4. ibilbidea: Elantxobe

Herri arrantzale honetako arkitektu-
ra ezberdina da, etxeak estilo neo-
klasikokoak dira Kale Nagusian eta 
itsasora eta portura begira daude, 
arrantzaleen zain. Baina itsasoari ire-
kitako inguruaz gozatzeko onena gora 
igotzea eta begiratokira joatea da, ka-
leetako bertigoa sentituz, eta hodeirik 
ez dagoen egunetan Gipuzkoako kos-
taldea ikusiz.

Leku gutxietan dago gutxieneko zaba-
lera laua, eta beraz, bakarrik herria-
ren goiko aldean dago plaza txiki bat 
eta begiratoki bat. Bertan dago Bariko 
San Nikolas eliza, herriaren zainda-
riaren omenez eraikia  arrantzaleen 
eta familien dohaintzekin. Elizaren 
barneko erretaulabarrokoa urrezko 
egurrez egindakoa da. Beharraren 
bitartez sortua, autobusek eta ibil-

Bilboko termibus geltokitik eta bi 
orduan behin, Bizkaibuseko A3513 
linearekin (Bilbo-Galdakao-Gernika-

Gautegiz Arteaga-Elantxobe-Ea- 
Lekeitio)  Elantxobera iritsiko gara. 
Herria arrantzaleen portuaren on-

dorioz sortu zen eta XVII. mendean 
garrantzitsua izan zen defentsarako 
portua izan zelako; gaur egun kirol 
portua da. XIX. mendean arrantza 
industria oso garrantzitsua izan zen 
eskabetxe eta kontserba fabrikak sor-
tu zirelako, baina pixkanaka itsasoko 
inguru horretan aberastasuna galdu 
zen eta industriak behera egin zuen.

gailu handiek bira emateko plata-
forma dago, ibilgailuak herritik atera 
ahal izateko. Garrantzitsuak dira bai-
ta ere udaleko jauregia eta etxe dorre 
nagusia.

Herri arrantzale berezi hori bisitatu 
ondoren, non jatetxeetan arrain gozoa 
jateko aukera dagoen, oinez Ogoñoko 
begiratokira igo gaitezke eta bertan 
bista zoragarriak ikusi. Ibilbide ekolo-
giko-naturala da, bi kilometrokoa eta 
gora doana, baina egiteko erraza da. 
Kaitik udalerriko arkitektura ikusi dai-
teke eta kofradiaren ondotik igaroko 
gara, herriko bizitzaren erdigunea 
izan zena arrantzaren garai onene-
tan. Hilerrira igoko gara eta hortik 
begiratokira. Begiratokitik Urdaibaiko 
Biosfera Erreserba ikusiko dugu, bai-
ta Matxitxako lurmuturra eta Lagako 
hondartza ere.

Bizkaibuseko A3513 linearekin Bilbo-
ra bueltatuko gara.
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