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Nobleen jauregi eta etxeak, harri gogorrekoak eta harlanduzkoak 
Elorrion ikusi ditzakegu, eta Durangaldeko nobleziaren sekretuak 
kontatuko dizkigute Urkiolako Parke Naturaleko bista zoragarriak 
ikusi aurretik. Elorriora iritsi aurretik natura zabalean geldialdia egin 
dezakegu eta familiarekin batera Arrazolako bide berdean oinez egin 
dezakegu, Anbotoko harrizko horma izugarrien azpian. 

Harriek diotena
7. ibilbidea: Durangaldea

Autobus linea berdinean, A3923 de-
lakoan, Elorriora bueltatuko gara. 
Elorrion hainbat eraikin erlijioso eta 
zibil daude, eta bereziki nabarmendu 
behar dira XVII. eta XVIII. mendee-
tako nobleziaren jauregi eta etxeak, 
besteak beste Urkizu, Urkizu (Tola), 
Arabio, Altzerreka Mendiola, Ares-
pakotxaga, Zearsolo (Jara etxea) eta 
Olazabal (Modet). Oraindik zutik dau-
den Erdi Aroko harresiko sei ateeta-
tik Kanpokaleko atea eta Errekako 
atea nabarmendu behar dira, eta 
 arkitektura erlijiosoari dagokionez 
Sortzez Garbiaren basilika, Santa Ana 
monasterioa eta San Agustin eliza. 

Arriola jauregian jaio zen San Valentin 
Berrio-Otxoa, udalerriko pertsonaia 
ezagunena. Asian misioak egin zituen 
eta hil egin zen fede kristauari uko ez 
egiteagatik. Bere hondarrak Sortzez 
Garbiaren basilikan daude. Basilika 
hori Bizkaiko handiena da bere bo-
lumena eta eraikuntzaren kalitatea, 
 altzariak, Sevillako Giralda irudikat-
zen duen kanpandorrea eta ekialdean 
inspiratutako aldarea direla eta. 

Ibilbide hori egiteko Bilboko termibus 
geltokian Bizkaibuseko A3923 linea 
hartuko dugu. Orduro ateratzen da 
eta azken geralekua Elorrion du. Bai-

na Elorriora iritsi aurretik Atxondon 
geratu gaitezke, familiarekin bate-
ra paseo bat egiteko leku parega-

bean. Durango-Arrazola antzinako 
trenaren ibilbidea, Anbotoko harrizko 
horma zoragarrien artekoa, gaur egun 
Arrazolako bide berdea da, 10 km-ko 
ibilbidea, laua eta zailtasunik gabea, bi 
orduan egin daitekeena joan-etorrian. 

Gehiago oinez egin nahi baduzue 
ordubetean eta El Topetik, bidea 
 bukatzen den lekutik, bista ezin 
hobeak ikusiko dituzue, lekua en-
blematikoa baita: Betsaide mendia-
ren tontorra da, Araba, Bizkaia eta 
 Gipuzkoa batzen diren lekua.

Elorrio

(Termibus) A3923 - Bizkaibus

Arrazolako bide berdea

Gainera, Iturrizoro izeneko iturria eta 
frontoia ezagutu egin behar dira eta 
9 gurutzadurak ikusi eta fatxadetatik 
eskegita dauden ezkutu eraldikoak 
begiztatu behar dira. Elorrio Bizkaiko 
gurutzadura gehien dituen herria da 
(Kurutziagako gurutzea da nabarme-
nena), baita ezkutu eraldikoena ere. 
Elorrioko kaleetan Erronbiloa dago, 
brontzezko estatua, Lepantoko ba-
tailan borrokatu zuten soldaduak iru-
dikatzen dituena. Argiñetako hilerria 
ikusi behar da, Euskadiko hileta mo-
numentu garrantzitsuenetakoa.

Bilbora itzultzeko A3923 autobusa 
hartu behar da jaitsi garen lekuan 
bertan. 
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