
Bilbo BI-SS

Durango

7 kaleak 
(Metroko 3. linea)

Mendi altuen isiltasuna nagusi da Durangon.  Urkiolako parke naturala eta Anboto 

mendia, kareharri zuriko haitz handiak, pagadiak, amildegiak, haranak, basoak eta 

zelaiak...Inguru natural zoragarria da historiaz betetako kaleak eta esfortzu handiz 

landutako harrizko jauregi ederrak bisitatzeko. 

Naturaren ikuskizuna
5. ibilbidea. Durango   

hainbat jauntxoen jauregiak bisitatu 
ahal izango dituzue, oso ondo landu-
tako harlanduz eraikitakoak. 

Bitxikeria gisa, Mikeldi kalean “Mikel-
diko idoloaren” kopia ikusi ahal izan-
go duzue, Burdin Aroko eskultura bat, 
Durangon aurkitu zutena. Jatorrizkoa 
Bilboko Euskal Museoan dago. Euskal 
Herrian pieza bakarra da, eta modu 
eskematikoan irudikatzen du anima-
lia bat, zeinaren oinetan eta sabel az-
pian disko bat dagoen. 

Durangoko kaleetan zehar galdu eta 
1937ko bonbardaketan, Espainiako 
Gerra Zibilean, erabilitako metrailen 
aztarnak eta zuloak ikusi ahal izan-
go dituzue etxeetan, eta bonbardake-
taren unean merkatura eta mezara 
joaten ari zirenek bizitakoa imajinatu 
ahal izango duzue. Ibilbide honetako 
geldialdi interesgarrienak Kurutziaga 
kalea, Santa Maria basilika, Ezkurdi 
plaza, Sanagustinalde ingurua (ber-
tan daude Durangoko Arte eta Histo-
ria museoa eta San Agustin  antzokia), 
Bruno Mauricio Zabala kalea eta 
bukatzeko “Gogoratzeko espazioa”, 
gertakari tamalgarria oroitzeko sor-
tutako monumentua dira. 

Gorantz begiratzean bista parega-
beak ikusiko dituzue, Durango in-
guru natural zoragarrian kokatuta 
baitago, mendizerra eta kareharri 
zurizko haitz handiekin, amildegiekin 
eta haran sakonekin, baso bihurri eta 
zelai leunekin, guztiak ere Urkiolako 
parke naturalekoak… Inguru ederra 
da mendian ibiltzeko, eskalatzeko 
edo rappela egiteko, beste batzuen 
artean. Informazio guztia Durangoko 
turismo bulegoan jaso ahal izango 
duzue.

Durangora iristeko Bilboko erdi-
gunean kokatutako Zazpi Kaleak 
metro geltokian EUSKOTREN Bilbo-

Donostia linea hartu behar da eta 
36 minutuko bidaia egin behar da. 

Durangoko erdigunean elementu 
eta eraikin enblematikoak daude, 
besteak beste Kurutziaga gurutzea 
dagoen Kurutzesantu museoa. Ber-
tan dago baita ere Durangoko turis-
mo bulegoa. Horrez gain, Uribarriko 
Santa Maria basilika, Santa Ana eliza 
eta bere arkua, Tabirako San Pedro-
ren eliza, Lariz dorrea (esaten dute-
naren arabera bertan lo egin zuen 
Isabel Katolikoak Durangon egon 
zenean bere foruei eta Durangoko 
Merinaldearen foruei zin egiteko) eta 

Durango

Durangoko kultura agenda ere anitza da, eta 
horretan nabarmentzekoena Durangoko Azoka 
da, euskal liburu eta disko azoka (abenduan 
antolatzen dute eta Euskadiko kultura azokarik 
garrantzitsuena da), baita ere Ardo Saltsan azoka 
(ardoaren eta delicatessen elikagaian azoka), 
Pasioa eta Aste Santuko prozesioak eta auto 
klasikoen rallye-a, besteak beste. Urkiola

Durangoko Azoka, 
Euskal liburu eta disko azoka
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