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Arratiako haranean naturak leku handia du, 

bere burua adierazten du eta hitzik gabe uzten 

gaitu. Otxandiok, Zeanurik eta Ubidek goizero 

paisaia zoragarriaz inguratuta egoteko pribilegioa 

partekatzen dute: Urkiolako Parke Naturala eta 

Gorbeiako Parke Naturala. 

Urkiola eta Gorbeia artean
8. ibilbidea: Zeanuri/Otxandio/Ubide

tegia ere bertan dago, aisialdirako, 
deskantsatzeko, eta kirola (bereziki 
arrantza) egiteko leku egokia. Urte-
giaren inguruan hainbat hegazti eta 
uretako espezie ikusi daitezke. 

Hurrengo geralekua Zeanuri izango 
da, eta bertara iristeko A3925 au-
tobusa hartuko dugu. Zeanuri Gor-
beia mendiaren magalean dago, 
eta landa auzoak ditu hainbat base-
rrirekin, guztiak ere Bizkaiko herri 
 arkitekturaren adierazle direlarik. 
Zeanuritik hainbat ibilbide ateratzen 
dira Gorbeiako mendi katera, Lekan-
dara, Urrekoatxara edo Aldaminera, 
besteak beste. Gainera, edertasun 
bereziko lekuak daude, besteak beste 
Saldropoko hezegunea (Barazarretik 
joan behar da) eta interpretazio zen-
troa eta aisialdirako eremua.

Bizkaibuseko linea horren azken ge-
ralekua, A3925, Ubide da, Gorbeiako 
parke naturalaren sarreran dagoena. 
Bizkaiko udalerririk altuena da, 581 

Ibilbide hau Otxandion hasi daiteke, 
Bizkaiko hego-ekialdean. Otxandio-
ra iristeko Bilboko Abando geltokian 
A3925 linea (Bilbo-Lemoa-Otxan-

dio-Ubide) hartu behar da, orduro 
ateratzen dena. Otxandioko plaza 
nagusiak garrantzi arkitektoniko 

handia du, eta bertan udaletxea, Santa 
Marina eliza (XVI. Mendekoa, zati ba-
tean Ameriketako diruarekin eraiki-
takoa), Vulcanoren iturria (aroztegien 
omenez egindakoa), Kultur Etxea, bo-
latokia, frontoia eta ospitale zaharra 
ikusi ditzakezue.

Otxandio inguruan espazio natural 
zoragarriak daude, Urkiolako Parke 
Naturalaren eta Gorbeiako Parke Na-
turalaren artean dagoelako, eta gure 
bisitan zehar zelai berdeak, harrizko 
hormak, basoak eta kobazuloak iku-
siko ditugu. Baina Urrunagako ur-

metroko altitudean kokatuta dago eta 
magal leunak eta bertako haritzak eta 
pagoak eta aisialdirako hainbat gune 
ditu. Ubideko kaleetan Erdi Aroko 
galtzada dago udaletxetik San Juan 
elizaraino, eraikin biak ere oso inte-
resgarriak direlarik. Magdalenaren 
zubia eta ermita ere nabarmentze-
koak dira, baita Aretxaga txaleta ere, 
eragin ingelesekoa.

 

Bilbora itzultzeko A3925 linea hartu 
eta Abandon jaitsiko gara, hasierako 
puntuan.
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