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Nerbioiko begiratokia

(Abando)
Bizkaia eta Araba leku zoragarri batean batzen dira, espazio geografiko 

ezin hobean, Aiarako eskualdean, eta bertan nabari dira XVI. eta XVII. 

mendeetan inguru horrek izan zuen nagusitasun ekonomikoaren zantzuak, 

kokapen pribilegiatua baitzen merkataritzari eta aduanei dagokionez, 

Gaztelarekiko hurbiltasuna dela-eta. 

Nerbioiren jaioterria
6. ibilbidea. Bilbo-Urduña     

Jaistean XX. mende hasierako 
eraikuntza interesgarriak daude, eta 
hala, “Bizkaiko Erdi Aroko” herrigune 
historikora iritsiko zarete, udalerriko 
turismo bulegoa dagoen lekura.

Foruen plazak osatzen du erdigunea, 
eta bere inguruan 11 kale estu dau-
de. Kale horietan zehar monumentu 
ondare aberatsa dago, eta bertan na-
barmentzekoak dira Santa Mariako 
eliza-gotorlekua, jauregiak eta La 
Aduana eraikin ikusgarria.

Turismo bulegoak urte osoan zehar 
Erdi Aroko gunea bisitatzeko bisita 
gidatuak eskaintzen ditu. 

Kale estuetatik iraganez hainbat 
taberna eta ostalaritza lokal aurki-
tuko dituzue, eta horietan pintxoak 
eta “gildak” ikusiko dituzue. Horie-
kin batera haranean bertan sortu-
tako txakolinak probatu daitezke, 
 jatorrizko 2 izendapen dituztenak 
eta zuzenean ezagutu ahal direnak 
aurretiaz erreserba eginda bodege-
tara joanez.

Abandoko C3 linea hartzean, Bilbao-
Bizkaiaren turismo bulegoaren on-
doan, paisaia hirikoa eta industriala 
ikusi daitezke, Nerbioi ibaiaren in-
guruan, eta ordu erdian lur berdeak 
agertzen dira, zelai inguruak, eta ha-
la iritsiko gara Urduñara.

Trena Aiarako bi udalerri handietatik 
igarotzen da, Laudiotik eta Amurrio-

tik (Amurrioko geltokiaren ondoan 
“Destilerías Manuel Acha” likoreen 
museoa dago), eta 45 minutuan 

Urduñako haranean egongo zarete. 

Urduñan jaistean Txarlazo mendia 
ikusten da. Mendian ibiltzea maite 
dutenentzat aukera ona da, geltoki-
tik 10 minutura hasten baita mendi 
tontorrera igotzeko ibilbidea. 6 km 
inguruko ibilbidea Euskadiko “Bir-
ding” ibilbidea da, eta bertan basoa, 
flora eta aldi zehatzetan haran horre-
tako paisaia osatzen duten hegazti 
harkaiztarrak ikusi daitezke. 

Nerbioiko ur jausiaUrduña

Urduña Bizkaian kokatuta dago, eta 
harana partekatzen du “Arrastaria 
Herriak” Arabako herrixkekin; Delika 
horien barne dago. Delikara iristeko 3 
km-ko paseoa egin behar da. Delikan 
hasten da “Nerbioi ibaiaren arroila” 
izeneko ibilbidea, haranaren gainean 
dagoen begiratokiaren azpian. Euri 
aldia edo elur aldia denean bertatik 
222 metroko ur jausia ikusi daiteke. 
Begiratoki horretara Urduñatik ere iritsi 
daiteke taxi baten bidez (taxia aurretiaz 
erreserbatu behar da eta informazio 
guztia Urduñako turismo bulegoan jaso 
daiteke).

Haranaren orografia dela-eta leku ezin 
hobea da hegan egiteko jarduerentzako, 
besteak beste globoan, parapentean edo 
ala deltan ibiltzeko.
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