
Igorre

Area tza

Gorbeiako 
naturaparkea

Legutio

O txandio

Dima

Bilbao
25 km

34’

N240
6 km

9’

N240

23 km

24’
A623

9 km

12’

BI2543

17 km

22’

Gorbeia mendi erraldoiak dotoreziaz zain tzen ditu bero-
ri ingura tzen duten bailarak. Ar tzainek eta beren ardiek 
duela mendeak ikasi zuten belar freskoa duten mendi-
hegal onenak a tzematen. Ibilbide hau murgilaldi hu tsa 
da, esperien tzia hu tsa, bakana. Dastatu, bazkatu, eta ur 
termaletan edo postaletako urtegietan murgildu gero. 
Arratia basatia da, benetakoa eta bere-berea.

Landa-xarma mendi eta larre artean
7. ibilbidea: Arratia bailara

Bilbotik, Arratiako bailarara abia-
tuko gara, Gorbeiako eta Anbotoko 
gailurren artera. AP-8a hartuko dugu, 
Donostiarako noranzkoan, eta, gero, 
Galdakaoko 105. irteera hartuko du-
gu. Bada, N-240 errepidean jarraituko 
dugu, Gasteiz/Galdakao Ospitalea no-
ranzkoan,  Igorrera iri tsi arte. Herri 
lasai horrek ezin hobeto isla tzen du 
gauza  txikiek ematen duten plazerra. 
Bere ondarearen barruan, XVII. men-

deko Bildosola jauregia, Zubizarre-
ta e txea eta herriko hainbat baserri 

gailen tzen dira. XVI. mendearen eta 
XVIII. mendearen 
artean eraiki zi-
ren baserriak.

Igorre a tzean 
u tzi, eta Area
tzara joango 
gara, N-240 erre-
pidetik. Gorbeia
ren babespean 
dago herri hori. 
Bizkaiko men-
dirik altuena da 
Gorbeia (1.842m), 
eta horrek ema-

ten dio izena natura-parkeari. Area-
tzak arkitektura-ondare handia dauka: 
Santa Isabel komentua, San Bartolo-
me eliza eta, plazan, Gortazar jaure-
gia eta estilo neoklasikoko udale txea. 
Hor txe baita ere, Area tzako Interpre-
tazio Zentroa edo Parke txe deri tzona 
topatuko dugu, ingurune natural ho-
ri familia-giroan hobeto ezagu tzeko 
aproposa. 

Zailtasun  txikikoa da, eta 4 ordutan 
egin daiteke joan-etorria (12 km).
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Arabaren eta Bizkaia-
ren artean dago Gor
beiako naturaparkea, 
eta 20.000 hektareatik 
gora dauzka. Euskadiko 
natura-erreserba handiena da. 
Gorbeiaren tontorrean, 18 metroko 
guru tzea dago, parkearen sinboloa 
dena. 

Gailurrera igo nahi baduzue, Area-
tzatik gora egiten duen errepidea 
hartu eta autoa  Pagomakurre jo-
las-eremuan uztea gomenda tzen 
dizuegu. Hortik aurrera, mendi-ibilia 
egiteko ibilbidea seinaleztatuta dago. 
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Area tzako Bainue txe Hotelean, spa 
zirkuitu batez gozatu ahalko duzue; 
edo, bestela, gaztandegi batera joan 
zaitezkete, Idiazabalgo jatorrideitu
ra duen gazta egiteko prozesua ikusi 
eta dastaketa batez goza tzera.

Gainera, la txa ardia ezagutuko duzue 
(Euskal Herriko arraza autoktonoa 
da hori), edota Gorbeiako ar tzain 
txakurren lana ikusi (Informazioa 
eta erreserbak: +34 946 941 212, 
www.viajesporeuskadi.es). 

Area tzatik, N240tik, Gasteizerako 
noranzkoan, O tzarretako pagadi 
ikusgarria ikusiko dugu. Horraino 
iristeko, 38,5. kilometroan, Baraza
rren gainaldera iri tsitakoan, eskui
naldeko hormigoizko bide txoa hartu 
behar da. "Gorbeiako naturaparkea" 
dioen kartela dago. Hormigoizko bi
de horretatik jarraituta, kilometro 

batera gu txi gorabehera, bideguru
tze batera iri tsiko zarete. Ezkerre
ko bidea hartu, eta zuzen jarraitu, 
O tzarreta ondoan dagoen aparkale
kura iri tsi arte.

O tzarretako pagadia toki magikoa da, 
xarmaz beterikoa, ipuinetako paisaia. 
Ehun urtetik gorako pago horiek ez 
dira horizontalki hazten, bertikalki 
baizik; izan ere, duela 50 urte baino 
gehiago, adarrak kima tzen zizkieten, 
egurretik ika tza atera tzeko.   

N240ra i tzuliko gara, Gasteizerako 
noranzkoan, eta, gero, A2620 Legu
tioAramaioArrasate/Mondragón 
errepidetik jarraituko dugu. Horre
la, Legutiorako bidean jarriko gara. 
Arabako  txoko ederederra da Le
gutio, larre berdeez eta Urrunagatik 
eta Albinatik hurbil dauden urtegiez 
inguratuta dagoena.  Sarreran, arku 
bikoi tz zorro tza duen Erdi Aroko atari 
zahar batek barrualdeko euskal ba
serri ohikoetaran tz bideratuko gaitu. 
Udan, urtegietako hondar tza artifi

zialetan freskatu ahalko zarete, eta 
uretako kirolak egin.

A623tik eta BI3941tik, O txandiora 
iri tsiko gara; Bizkaiara, berriro. 
Udale txetik Santa Mariñe elizaraino, 
non Vulcano iturria nabarmen tzen 
den, monumentuaberastasunak li
luratuko zaituzte. Hurrengo helmuga 
Dima dugu. Herri horretara iristeko, 
BI2543 errepidea jarraituko dugu. 
Bertako ondare historikoan, hauek 
aurki di tzakegu: San Pedro Apos
toluaren parrokiaeliza, guruztoki
ermita, Urizar jauregia, Ziarrusta 
dorrea eta Lamindaoko Andra Mari 
eliza gotikoa. 

Bilbora i tzul tzean, Igorreran tz abia
tuko gara, eta, N240 errepidetik 
joanda, A8a hartuko dugu, Bizkaiko 
hiribururaino iristeko.
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