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Iparraldeko Donejakue Bidea Lea-Artibai eskualdetik pasatzen da. 

Markina-Xemeinen Erdi Aroko iraganeko oihartzunak daude, eta gaur egun 

ere Santiagora doazen erromesak eliza isiletan biltzen dira eta Ziortzako 

monasterioaren armonian murgiltzen dira. Ondare historikoa eta paisaia 

natural paregabeak...iraganera bidaia da.

Erromesen bidea
6. ibilbidea: Markina/Ondarroa

Baina Markina-Xemein ezaguna da 
baita ere Pilotaren Unibertsitatea 
izateagatik. Markinako frontoian zesta 
puntako hainbat jokalarik ikasi zuten 
(euskal pilotaren modalitate ezagune-
na), baita esku pilotako, palako, erre-
monteko eta emakumeen erraketako 
hainbat pilotarik ere.

Markinatik beste bi leku interesgarri bi-
sitatuko ditugu. Bata Ziortza-Bolibar 
da, herri txitxi eta xarmangarria, Simon 
Bolibarren jaioterria, eta bertako mu-
seoa bisitatu ahal izango dugu Mar-
kina-Xemeinen Bizkaibuseko A3922 
linea hartu eta Iruzubietan jaitsiz ge-
ro. Autobus hori astelehenetik ostira-
lera lanegunetan egoten da, eta bisita 
larunbatetan edo jaiegunetan eginez 
gero oinez joan gaitezke Markinatik Bo-
libarrera, bi kilometro inguruko bidea 
baita. Santo Tomasen parrokian Coro-
motoko Andre Mariaren irudia dago, 
Venezuelako zaindariarena. 

Bolibarretik bide bat hartuz eta hiru ki-
lometro oinez egin ondoren  Ziortzako 
monasteriora iritsiko gara (antzi-
na kolegiata izan zena). Multzo mo-
numental honetan eliza, apaizaren 
etxeak, erromesen aterpea eta Erdi 
Aroko  galtzada daude, eta bertan be-
reziki nabarmentzekoa da klaustroa 
eta bertako organoa. 

Markina-Xemeinen hasi eta bukatzen 
dira kostaldeko Donejakue Bideko bi 
etapa, eta herri horretara iristeko 
Bizkaibuseko A3916 linea (Bilbo-

Ermua-Ondarroa) edo A3915 linea 
hartu behar dira. Azken hori Du-
rangotik ere pasatzen da, eta or-

du erdiro, txandakatuz termibuseko 
geltokitik ateratzen dira autobusak. 
Erdi Aroko hiribildu honetan ondare 
aberastasun handia dago harri go-
gorrezko eta ondo landutako eraikin 
handiak direla eta, besteak beste 
Bidarte, Antxia, Ansotegi, Barroeta 
eta Ugarte dorreak; Solartekua eta 
Mugartegi jauregiak (gaur egun uda-
letxea), Andonaegi eta Patrokua jau-
regiak eta Gaytan eta Ayala etxea ere 
garrantzitsuak dira; beste eraikin in-
teresgarri batzuk herriko arrandegia, 
antzinako udaletxea eta Goikoportala 
iturria dira.

Erlijio ondareari dagokionez nabar-
mentzekoa da Arretxinagako San 
Migel ermita (santuaren irudia bi ha-
rri naturalen artean dago), San  Jose, 
Karmengo, Mesedeetako eta San 
Agustin ermitak, eta Gurutze Santua-
ren ermita. Xemeingo Andra Mariaren 
Zeruratzea eta hilerria Euskadiko mo-
numentu nazionalak dira.

Beste udalerri interesgarri bat Onda-
rroa da, eta bertara joateko Bizkai-
buseko A3916 linea hartu beharko 
duzue. 

Kontraste handiak dituen herria da: 
tradizioa eta modernitatea, itsasoa 
eta mendia, ondare historikoa eta az-
piegitura modernoak...Erdi Aroko alde 
zaharra nabarmentzekoa da, eta ber-
tan kale estu eta mailakatuetan elka-
rren ondoan jarritako etxe tipikoek 
 garrantzia berezia dute. Udaletxe 
zaharra, Likona dorrea, Santa Klara 
kofradia, Antiguako ermita eta Andra 
Mari eliza bisitatu ditzakezue. Azken 
horretan Kortxeleko mamuak daude, 
Erdi Aroko gizarte mailak irudikatzen 
dituzten hamabi irudiak. Ondarroako 
zubiak ikusi ditzakegu (Itsasaurre, Zu-
bi Zaharra eta Alfontso XIII.aren pa-
sabidea) eta noski, kostaldeaz gozatu 
dezakegu.
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