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1987an, Europako Kontseiluak Europako Lehen Kultur Ibilbide izendatu
zituen Donejakue bideak. Horrela, ibilbide horiek europar nortasunaren
kontzientzia hartzeko izan dezaketen potentziala aintzat hartzeaz gainera,
Kultur Ondareari balioa eman zitzaion eta europar guztien kultur turismorako
eta aisialdirako espazio gisa aitortu ziren.
Bide sare horrek batzen du Herrien Europa, hainbat herrialde eta errealitate
desberdin; eta bide horietan dago islatuta herri bakoitzaren memoria historikoa.
Elkarretaratzeko ahalmen horrek, lurraldeak, historia, erlijioa eta turismoa
uztartzeko gaitasunak eta erromesaldiari ekiteko ezinbesteko informazioa
eskaini beharrak bultzatuta, Euskadi, Kantabria, Asturias, Galizia, Nafarroa eta
Errioxako Gobernuok Iparreko Bideen Gida hau argitaratzea erabaki dugu.

Iparreko Bideak,
elkarretaratzeko aukera bat

Iparreko bideetatik, hainbat pertsona, ideia eta kultura etorri ziren. Erromes
haien ekarpenari esker –eta beste faktore esker– sinesmenak eta balioak
elkarbanatzeko espazio bilakatuz joan da Europa. Hainbat bide sartzen
dira Iparreko bide horien izenaren pean: Kostako bidea (Irun - Santiago),
Jatorrizko bidea (Oviedo - Santiago), Barnealdeko bidea (Irun - Gasteiz Errioxa - Santiago), Baztango bidea (Urdazubi - Arre) eta Liebanako bidea
(San Vicente de la Barquera - Liebanako San Toribio). Donejakue bidea hasi
zen Europa eraikitzen eta jarraitasun historikoa ez da oraindik eten. Gizaki
eta kultur korronte erakargarri horrek ondare gisa jaso ditugun hainbat balio
sendotzeko gonbita egiten digu: demokrazia eta giza eskubideen errespetua,
elkarrekin bakean bizitzeko berme gisa.
Hilabete asko daramatzagu sarean lanean, hainbat erakunderen arteko
lankidetzan eta plangintzan, mila urtetik gora dituzten Donejakue bideak
indartu nahian, pertsona eta gizarte gisa aberasteko aukera eskaintzen
digutela uste baitugu.
Donejakuera daramaten Iparreko bideak lehen mailako bitartekoak dira
kultur trukerako eta bizi esperientzia ahaztezin bat gozatzeko. Bidean
historia dago –eta istorioak–, arkitektura dago, artea, musika, antzerkia,
hizkuntza eta kultur errealitate desberdinak, gastronomia, paisaia eta izadia,
aisialdia, turismoa…, hitz gutxitan esanda, GIZADIA, milaka pertsona oinez,
jarrera ireki eta eskuzabalean, ezagutzeko, komunikatzeko, elkarbanatzeko,
harremanak izateko gogoz.
Donejakue bideak, eta, kasu honetan, Iparreko bideak, aukera paregabea
dira gizakiari eska lekizkiokeen balio onenetako batzuk biziberritzeko: jatorri
desberdineko pertsonen arteko bizikidetza, kultur nortasunen truketik
jaiotzen den aberastasuna, giza duintasunarekiko errespetua eta kultura
erkidea, elkarbizitzarako berme gisa.
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Donejakue Bideak:
mila urteko historia eta
milioika istorio

9

Zer ezkutatzen du Santiagoko
katedralak, duela mila urte
baino gehiagotik hona, mota
eta gizarte maila guztietako
pertsonak horrela erakartzeko?
Zer sekretu gordetzen dute
apostoluaren gorpuzkinek,
XXI. mendean aurrera goazen
honetan, milaka pertsona hautsez
betetako bideetatik, baso hezeen
erditik eta mendi soilduetan
zehar joateko? Nolaz iraun dute
bizirik eta hain osasun egoera
onean, gaur arte, Erdi Arotik
datozen ibilbide horiek? Beste
hitz batzuekin esanda, zer dute
Santiago bideek bidaztiak horrela
liluratzeko?
Galdera horien eta beste batzuen
erantzunak hogeita hamar egunez
bere eguneroko bizimodua utzi eta
Pirinioak eta Galizia bereizten dituen
800 kilometroko bidea igaro duenak
baizik ez ditu ezagutzen. Pertsona
adina esperientzia dago, baina jatorri
bakarra, Santiagoko katedral bakarra
eta Santiagoren elezahar bakarra.
Donejakuerako erromesaldien historia duela bi mila urte hasi zen, Lur
Santuan, kristau aroko 44. urtean,
Santiago apostoluari –Trumoiaren semea ere esaten zioten– lepoa moztu
ziotenean. Haren jarraitzaileek hilotza
hartu zuten, Palestinako kostan
itsasontzi batera igo eta, miragarriki,
Galiziako itsas bazterrera heldu ziren.
Behin lehorreratu ondoren, barne
aldera eraman zituzten apostoluaren
gorpuzkinak. Gero, Lupa erreginaren

kontrakotasunari aurre eginik, haitzurdinezko kutxa batean lurperatu zuten
apostoluaren hilotza, zortzi mendez
ezkutuan egongo zena.
Galiziar ermitau batek aurkitu zuen
hilobia, 830. urtean. Pelaiok –hala
zuen izena ermitauak– Iria Flaviako
apezpikuari eman zion aurkikuntzaren
berri. Teodomiro apezpikuak, hilobia
aztertu ondoren, aldarrikatu zuen
haiexek zirela, egiaz, Santiago apostoluaren hezurrak. Aurkikuntza miragarriaren albistea –hasiera-hasieratik
jarri zen zalantzan hilobiaren egiazkotasuna– tximista bezala zabaldu
zen Iberiar Penintsula osoan, hala
musulmanen mendeko lurraldeetan
nola iparreko erresuma askeetan.
Asturiasko erregea, Alfontso II.a «Garbia», izan zen Oviedotik Galiziara
erromes joan zen lehena, Santiago
apostoluari bere errespetua agertzera. Bera izan zen –egoeraz jabetu
gabe, segur aski– lehendabiziko Bidea inauguratu zuena: Asturiasko hiriburua Santiagorekin lotzen zuena,
barrutik, Grado, Cornellana, Palo
mendatea eta Lugo igaro ondoren.
> Aurkikuntzaren zergatiak
Santiagoren hezurrak zergatik eta
nola aurkitu ziren eta aurkikuntzaren
inguruko zertzelada bitxiak eztabaidagai izan dira azken mendeotan. Egia ote da Santiago iberiar
penintsula kristautzera etorri zela,
Jesukristo hil eta laster? Sinesgarria
al da, 800 urtez arrastorik gabe
galduta egon ondoren, haren hilobia
aurkitu izanaren hipotesia? Norenak
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dira Santiagoko katedraleko kriptan
gurtzen diren hezurrak? Galizian
jarraitzaile andanak izan zituen Prisciliano heretikoarenak, agian? Zakur
batenak edo zaldi batenak, Martin
Luterok bere erreforma irrikak bultzatuta esan zuen bezala? Teoriak asko
eta kolore guztietakoak dira. Batzuen
ustez, arrazoi politikoak ezkutatzen
dira aurkikuntzaren atzean: adorea
eta motibazioa eskaini nahi zitzaien,
agi danean, Islamaren mendeko
iberiar erresumak berreskuratzeko
borrokan ari zirenei, artean ehun urte
baizik ez baitziren musulmanen esku
zeudela. Hala, soldadu kristauek,
Kantauri itsasertzeko lurraldeak
amorruz defendatzeko beste arrazoi
bat izateaz gainera, Santiagoren
beraren zuzeneko laguntza izango
zuten. Horixe gertatu zen, hain zuzen
ere, Clavijoko guduan, Errioxan, 844.
urtean: guduaren erdian, apostolua
agertu zen, zaldi zuri baten gainean,
ezpata eskuan zuela. Apostoluaren
esku-hartzea –gogorra eta odoltsua,
Bideko elizetan ikus daitezkeen
«Santiago Matamoros» deituriko
irudikapen ugariren arabera– erabakigarria izan zen musulmanen kontrako
garaipenean.
Beste batzuek, ordea, gerrari
hain lotuak ez dauden beste arrazoi
batzuk ikusten dituzte: Donejakue
bidea, horien iritzian, eguzkiaren
hilobia ikustera joateko antzinako
peregrinazio bide sakratu bat
kristautzeko saiakera da. Orduko sinesteen arabera, izan ere, Fisterrako
itsasertzean –erromatarren Finis Terrae– zegoen kokatua hilen mundua.
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Gure aroko lehen mendeetan, bada,
bidaztiak haraino heltzen bide ziren
heriotza hurbiletik ikusi –eguzkiarena, Atlantikoko uretan hondoratzen
baita han– eta esperientzia sinboliko
horretatik indarturik ateratzeko. Esne
Bidea ere Mendebaldera orientatua
egoteak indarra ematen zien norabide horretan joatera gonbidatzen zuten antzinako sineskeriei. Horregatik,
konstelazio horren izenarekin deitzen
zaio, askotan, Donejakue bideari.
> Europa Jacobslandera begira
Zeinahi dela ere ‘ausazko’ aurkikuntzaren arrazoia, apostoluaren
hezurrak Galizian zeudela iragarri eta
urte gutxira, milaka pertsona abiatu
ziren egungo Espainiaren mendebaldera, santuari gur egitera. Europa
osotik zetozen erromesak eta lehen
mailako erreferentzia bilakarazi zuten
Santiago, kristandadeko gainerako
leku sakratuen maila berean, alegia:
Erromaren pare –San Pedroren
gorpuzkinak dauden lekua– edo
Jesukristoren
bizitzaren
lekuko
izandako Lur Santuaren pare. Erromesaldiek eta apostoluarenganako
gurtzak gora egin ahala, aldatuz joan
zen haren hezurrak gordetzen zituen
tenplua. Errege asturren garaiko
lehen eraikin xume haietatik eraikuntza erromanikora igaro zen. Estilo
horretako benetako harribitxia da
Aintzaren Ataria deitua, Mateo maisuaren gidaritzapean sortua eta Erdi
Aroko artearen obra gorena. XVIII.
mendeko oparotasun ekonomikora
heldu arte ezin izan zuen katedralak

gaur Obradoiro plazara ematen duen
atari barroko txundigarria jantzi.
Erdi Aroan, Santiagoren hezurrak
gurtzen zituzten eskualde urrun
horretara zuzendu zituen Europak
begiak. Garaiko agiri alemanetan,
‘Jacobsland’ deitzen zitzaion Iberiar
Penintsulari, hau da, Santiagoren
herrialdea. Garai hartan, erlijiosoen
ordenak asko hedatu eta indartu
ziren –Clunykoa, kasu– eta monasterioak ugaldu zirenez, pertsonen
joan-etorrietarako egokitutako bide
sare zabala eratu zen, Santiagora zeramana: kilometro gutxiren buruan,
herrixkak osatuz pilatzen ziren
etxeak; ibaiak igarotzeko zubiak eraiki ziren, bideko ospitaleetan zainketa
eskaintzen zitzaien premian zeuden
erromesei, etab.
Bide guztiek zuten izateko
arrazoiren bat. Barnealdeko bidea
–Baionakoa edo San Adriango tuneleko bidea ere deitua– Gaztelako
goi-ordokia eta Kantauriko kostaldea
lotzen zituen bide nagusitik zihoan,
Oria bailaran gora, eta Arabako lautadan sartzean, Burdigala (Bordele) eta
Asturica (Astorga) konektatzen zituen
erromatar galtzada zaharrarekin bat
egiten zuen.
Iparreko bideek (Jatorrizkoak eta
Kostakoak) sustrai desberdinak dituzte. Uste da bi horiek izan zirela
Santiagora heltzeko lehenengo bideak. 1000. urte inguruan, gudu-zelai
handi bat zen, artean, Iberiar Penintsula, Errekonkistako liskarrak lehertzen baitziren nonahi. Beraz, Kantauri
ertzeko bideak ziren seguruenak eta
gatazketatik apartatuenak. Musul-

manen interesetarako, izan ere, oso
paraje desegokiak ziren Kantauri aldeko lurralde malkar eta menditsuak.
Gainera, Kantauriko itsasertz osoan,
nonahi ziren arrantzako edo merkataritzako portuak eta, beraz, Europa
osotik etortzen ziren, erromesak,
itsasoz, Debako, Santanderko edo
Avileseko portuetara, handik, oinez,
apostoluaren hilobiraino jarraitzeko.
Errekonkistak hegoaldera egin
ahala, Frantses bidea deituak gero
eta estimazio handiagoa izan zuen
eta XII. mendearen hasierarako
guztiz finkatua zegoen, Codex Calixtinus delakoan jasota dagoen bezala.
Kostako mendikate pikoak eta ibaien
bokale zabalak zeharkatu beharrik
gabe, Gaztelaren bihotzetik igarotzen den bidea askoz orekatuagoa
zen. Gaur egun, kostako bi bideak
–hala Jatorrizkoa, Alfontso II.ak IX.
mendean inauguratu zuena, nola
Kostakoa, Lugoko Ribadeo herrian
itsasoari bizkar ematen diona– edota
Barnealdekoa, Frantses bidearekin
Santo Domingo de la Calzadan
bat egiten duena, ez dira jada bide
nagusiaren adar alternatibo soilak;
aldiz, behar bezala egokituak eta
seinaleztatuak izan ondoren, eta
ostatu eskaintza gero eta handiagoari
esker, erromesaldia baldintza onenetan egiteko aukera ematen dute.
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Aholku praktikoak

Bidearen muina xumetasuna
bada ere –funtsean, ia hilabetez
egunero oinez ibiltzen den
pertsona bat–, ez da komeni
bizkar ematea erromesaldiko
alderdi oinarrizkoenei, hala
praktikoei nola higienearen
edo osasunaren arlokoei.
Etxetik irten aurretik hartutako
erabakien baitan egongo
da, parte batean behintzat,
bide-esperientzia arrakastatsua
izan edo ez.
> Bizkar zorroa eta arropa
Bizkar zorroaren aukera funtsezkoa
da. Azken erabakia, beti, norberarena izango den arren, 60 litroko
edukiera ez gainditzea gomendatzen
da, ergonomikoa izatea, gorputza
ukitzen duen guneetan bigungarriak
izatea eta bizkarrean eta gerrian
ongi lotzen dena izatea. Bizkar zorro
txar batek erromesaldi osoa honda
dezake. Oro har, zamak ez du
pertsonaren pisuaren % 10 gainditu
behar, hau da, erromesak 80 kilo
pisatzen badu, bizkar zorroak ez luke
8 kilo baino gehiago pisatu behar.
Sarri errepikatzen den okerra
izan ohi da bizkar zorroa gehiegi
kargatzea; komeni da, beraz, metodikoa izatea hura prestatzerakoan.
Erromesaldia udan egin behar bada,
nahikoa izango dira hiru elastiko,
hiru galtzerdi pare, hiru azpiko
arropa eta galtza pare bat –luzeak
edo laburrak, bidaztiak nahiago di-

tuenak–, jertse arin edo polar bat eta
euritako arroparen bat. Azkeneko
horren ordez, euritarako kapa bat
eraman daiteke, tamainaz handiagoa baina oso erabilgarria egun
bereziki euritsuetan bizkar zorroa
lehorra eramateko. Uda baldin
bada, lo zaku arin bat nahikoa da
bideko aterpeetan gaua pasatzeko;
batzuetan, gainera, bertan burusiak
dituzte. Aterpea beteta dagoenean,
lurrean egin ohi da lo: horregatik,
erromes batzuek esterilla arin bat
eraman ohi dute. Garbiak egon ohi
badira ere, bada burko-azala –edo
elastiko soil bat– eramatea nahiago
duenik, burkoa janzteko.
Ez da ahaztu behar dutxa ondorenerako (edo itsasoan bainatu
ondorenerako) xukadera hartzea, ez
eta hainbat poltsa ere bizkar zorro
barruan arropak bereizteko eta,
erauntsiren baten kasuan, barrukoa
lehor mantentzeko. Poltsak zenbat
eta isilagoak izan, hainbat hobe:
gauez, aterpe barruan, zaratak izugarri handitzen dira.
Bizpahiru eguneko erromesaldia
nahikoa izaten da bizkar zorroan
soberan zer duzun (beti dago postaz
etxera bidaltzeko aukera) eta zer falta
zaizun ohartzeko. Azken kasu horretan, bidean erosi beharko duzu.
> Beste gauzaki batzuk
Trekking-eko makila pare batek
–edo pordoi on batek– asko arintzen
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du belaunak gehiegi behartzea eta,
ondorioz, lesio arriskua. Babes
eraginkorra izan daiteke txakur
haserreen kontra ere. Erromesaren
maskorra –hainbat tokitan lor daiteke, Bidearen Lagunen probintzia
mailako elkarteetan, esaterako– ez
da beharrezkoa, baina oso egokia
da Santiagora doazen bidaztien
artean lotura konplize bat eratzeko.
Adeitasuna funtsezkoa da ibilbide
guztian zehar. Bidean, inork ez du
elkar ezagutzen, baina guztiek egiten diote diosal elkarri.
> Oinetakoak
Kalitate oneko oinetako egokiak
aukeratzea bezain garrantzitsua da
berorietara ohitzea, abiatu baino
aste batzuk lehenago probatzea eta
oinetara egitea. Ez dugu ahaztu behar egunean, batez beste, zortzi ordutik gora erabiliko ditugula soinean;
hilabete osoan, bide osoa egin behar
badugu. Onena, beraz, Biderako
prestakuntza fisikoa erromesaldian
eramango ditugun oinetakoekin egitea dugu. Galtzerdi egokiak aukeratzea ere garrantzi handiko kontua da.
Badira merkatuan baben kontrako
galtzerdiak, emaitza ona izan ohi
dutenak; bidaiari batzuek, bestalde,
beren trikimailu propioak dituzte –bi
galtzerdi pare janztea: bata fina eta
lodia bestea…–, nahiz eta oraindik
ez den aurkitu baben kontrako
erremedio erabatekorik. Beroak,
izerdiak, zoruen aldakortasunak eta
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Bideko erritmo nekagarriak eragina
izan ohi dute oinetan, aurreikus
daitezkeen prebentzio neurri guztiak
hartuta ere. Ibilbidea udan egin nahi
bada, nahikoa dira trekking-eko bota
arin batzuk, edo, baita kirol oinetako
on batzuk ere, oina ongi lotzen
badute. Neguan, aldiz, hotzak eta
euriak beste mota bateko oinetakoa
eskatzen dute: gore-texezko botak,
adibidez, onak dira urari eta lokatzari aurre egiteko. Bidean jantzita
eramango diren oinetakoez gainera,
komeni da zapatila arin eta eroso
batzuk ere hartzea, sandaliak edo
txapinak, agian, atseden orduetan
edo, behin eguneko ibilbidea amaitu
ondoren, monumenturen bat bisitatu nahi bada, adibidez. Plastikozko
txinela edo txankleta batzuk ere
gomendagarriak dira, aterpeetako
dutxetan erabili ahal izateko.

edo oinetako urratuak ekiditeko)
eta ahaleginaren ondoren, baltsamo modura, gorputzean emateko
krema hidratatzailea.

> Botika kutxa

> Osagarriak eta
agiriak

Botika kutxa bat eraman behar da,
oinetan edota eguneroko atzeraaurreen eraginez sor daitezkeen
zauriak edo urratuak sendatzeko.
Honako hauek ez lirateke falta behar:
Betadine, alkohola, jostorratza eta
haria, guraizeak, tiritak, gaza esterilizatuak, esparatrapua, aspirinak,
hanturen aurkako krema, eta beherakoaren kontrako sendagairen bat.
Prebentzio gisa eraman beharrekoak: eguzkitik babesteko krema,
ezpainetarako kakaoa, intsektuak
uxatzekoa, baselina (ipur-masaileko

> Garbitasuna
Nezeserrean eguneroko bizimoduan erabiltzen den guztia eraman
behar da, baina ahalik eta adierazpen txikienean: sexu bakoitzari dagozkionak, hortzetako eskuila eta
pasta, xaboi opil bat –norberaren
garbitasunerako, baina baita arropa
garbitzeko ere–, azkazalak moztekoa, komuneko papera (bilkari bat)
eta xukadera txiki bat. Frantses
bidean baino proportzio txikiagoan
bada ere, aterpe askotan garbigailua –horietako gutxi batzuetan, lehorgailua ere bai– eta xaboia dute,
lixiba egin nahi izanez gero.

Badira zerbitzu handia egin diezaguketen beste gauzaki txiki batzuk
ere, arropa esekitzeko pintzak
(dozena erdi bat nahikoa dira) edo
kateorratzak, esate baterako. Biak
dira erabilgarriak bizkar zorroaren
gainean arropa hezea zabaltzeko:
eguzkitan oinez goazen bitartean lehortuko zaizkigu. Bisera edo kapela
bat ere ongi etorriko zaigu, labana
sinple bat ere bai, belarrietarako
tapoiak, eskuargi txiki bat, eta beharrezko agiriak (NANa, Gizarte Segu-

rantzako edo medikuntza aseguruko
txartela, kreditu txartela eta, jakina,
Bideko sinestamendua), guztiak
plastikozko zorro batean edo itxitura
oneko poltsa batean babestuak. Ez
da gomendagarria esku-diru askorik
eramatea: ibilbide guztian daude
kutxazain automatikoak.
> Elikadura
Tarte jakin gutxi batzuetan izan
ezik, Iparreko Bidean nahikoa ostatu
eta jatetxe daude eguneko ohiko
otorduak egiteko (gosaria, bazkaria,
afaria). Zenbait aterpetan sukaldea
eta sukaldeko tresneria ere badute,
jakiren bat prestatu nahi izanez
gero. Hala ere, komeni litzateke
bizkar zorroan oinarrizko jaki gutxi
batzuk eramatea: fruitu lehorrak,
zerealak, gozoki batzuk (txokolatea,
garrapinatuak…), gatz mineraldun
edariak, barra eta gela energetikoak,
freskagarri azukredunak, etab. Edateko urari dagokionez, herri eta auzo
askotatik igarotzen dira bideak eta,
beraz, nahikoa izango da urontzi ez
oso handi bat eramatea (0,75 eta
litro bat artekoa, esate baterako).
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Iparreko bidea
(Kostako bidea)

Iparreko bidea itsas bazterreko hondartza, labar eta herrietatik igarotzen
da ibilbidearen % 80an, Ribadeora heltzen den arte (Lugoko probintzia,
jada). Ez dira falta edertasun handiko arrantzale herriak, itsasoan ausarki
barneratzen diren lurmuturrak edota indianoen baserri edo etxeak, ia
beti etxe inguruan Atlantikoaz beste aldetik ekarritako palmondo pare
bat izan ohi dutenak. Kostako bideen beste erakargarritasunetako bat
Kantauri itsasoari beti lotuta egon den gastronomia bikaina da. Iparreko
bidea zaintzen duten arrantzale herrietako jatetxeetan, arrain eta itsaski
fresko paregabeak dastatu ahal izango ditugu.
Kostako bideak Arzúan egiten du bat Frantses bidearekin; hortik aurrera,
bide bakarra heltzen da Obradoiro plazaraino.

18

19

/ San Sebastián
> Zarautz
- Hondarribia
> Donostia
12IrunDonostia

< Irun - Hondarribia 0 km. >

4,9 km.
N-1

E

lparreko bidearen hasiera sinbolismoz zamatua dago: Bidasoa ibaia
–muga natural horrek bereizten ditu
Frantzia eta Espainia– gainetik gurutzatzen duen Santiago zubitik abiatzen
da Bidea, edo Hondarribitik, ibaia
barkuz gurutzatzen bada. Errepide eta
tren ibilbide garrantzitsuak jaiotzen eta
hiltzen dira hemen. Erdi Arotik hasita,
erreferentzia gune garrantzitsua izan da
Santiagora heltzearekin amets egiten
zuten erromesentzat. Lehen etapa hau
bide guztian aurkituko ditugun ezaugarrien laburpen perfektua da: mendilerroak
itsasoaren ertzean (Jaizkibel eta Ulia);
nahitaez gurutzatu beharreko bokaleak
(Pasaiako itsasadarra); itsasertzeko
bista bikainak dituzten bide-zidorrak;
arrantzale herriak (Hondarribia, kasu),
eta eguna amaitzeko, Donostia, xarma
natural ukaezineko lekua, errege-erreginek uda igarotzeko hautatutako hiria.
Pirinio mendiak itsasertzetik igarotzeko
aukera ematen duen pasabide honek,
gizakientzat ez ezik, garrantzi handia du
txori migratzaileentzat ere, Txingudiko
paduretan urtero geraldia egiten duten
hegaztiek erakusten duten bezala.

Trintxerpe

1,8 km

Faro de la Plata

Pasai
Antxo

Pasai San Pedro
Pasai Donibane

Lezo
Lehenbiziko dorrea
Olazar

GI-3440

Errenteria
Bigarren
dorrea
GI-2638

8,7 km.

Xangaxi
dorrea

N-1

Jaizkibel
525

A-8

Santa Barbara dorrea

Guadalupe

Erramuzko dorrea

Esteka
Barnealdeko
bidera

Santa Barbara

Hondarribia
16.500 biz. / 800 urtetik gorako historia du
bi aurpegiko –Erdi Arokoa bata, arrantzalea
bestea– hiribildu harresitu honek, Txingudiko badiatik Kantauri itsasora lerratzen dela.
Arma plaza da, agian, Hondarribiko txoko
ezaugarrienetako bat, ia leihorik gabeko harrizko eraikin handi bat –Karlos V.aren gaztelua– nagusitzen dena, alegia. Alde zaharretik
irtetearekin batera, Donejakue bidearen arrastoekin egingo dugu topo –apostoluari eskainitako Santiagotxo ermita, XV. mendekoa– eta
Jaizkibel mendiari ekingo diogu. Mendiaren
magalean, Guadalupeko santutegia aurkituko
dugu, XV. mendeko ama birjina beltz bat gordetzen duena.

Jaizkibel

7 km.

400
GI-3440
GI-3110

Irun

61.103 biz. / Erromatarren garaitik, –Oiasso
deitu zioten, latinez– pertsonen joan-etorrietara ohitutako eta merkataritza tradizio handiko
hiria izan da Irun. Behe Erdi Aroan, erromesak
Junkaleko Andre Mariaren elizara hurbiltzen
ziren, XII. mendeko ama birjinaren irudiari
(Gipuzkoako antzinakoena) gur egitera.

600m.
500

Santiagotxo

Behobia

Irun
Hendaia

Hondarribia

300

Guadalupe

200
100
Lezo

0
Irun - Hondarribia

La Plata
Pasai
San Pedro

Lezo

Irun

Guadalupe

Barnealdeko
bidea

867 km.

6.022 biz. / Jaizkibel mendiaren oinean eta
Pasaiako itsasadar zabalaren mutur batean
kokatua, Lezok alde zahar polita du, Santo
Kristoren basilika nabarmentzen dela. Basilikaren barruan Jesus gurutziltzatu bizar gabe
baten irudia gordetzen da, oso tipologia berezikoa mota horretako irudikapenetan.

Ulia
234

2,2 km.

Faro de la Plata

GI-3440

Lezo

Pasai S. Pedro

Irungo Udaletxea

Donostia-San Sebastián

N

Donostia-San Sebastián

(24,6 km.) (22,8 km.)

Ulia
Donostia
La Marina auzoa (Hondarribia)

Pasai Donibane
2.372 biz. / Oso zaila da kolore biziz margotutako arrantzale herri txiki zoragarri honetan
galtzea: Pasai Donibanek kale bakarra du,
iparretik hegora, herria aldez alde zeharkatzen
duena. Hor kokatzen dira, beraz, herriko elizak
–merezi du San Joan Bataiatzailearena ikustea, duen erretaula barroko aberatsagatik–,
hainbat etxe dotore (Victor Hugo idazleak ostatu hartu zuena, kasu) eta itsas sukaldaritzan
espezializatutako jatetxe gomendagarriak.

Itsasadarrak bereizten du Pasai Donibane Pasai San
Pedrotik

Pasai San Pedro
2.781 biz. / Ontzi motordunen zerbitzua erabilita itsasadarra gurutzatu ondoren, Pasai San
Pedro auzo-herri arrantzalera heltzen gara.
San Pedro ere kale harriztatu estu baten inguruan egituratua dago. Berehala herria utzi
eta Platako itsasargira eramango gaituen bideari helduko diogu. Harkaitz baten gainean
eraikita dago itsasargia, edertasun ikusgarriko
bistak ditu, eta Ulia mendia zeharkatuko duen
bidexkaren hasiera markatzen du.

CANTABRIA
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Donostia
/ San
Sebastián
> Zarautz
(22,8(22,8
km.) km.)
Donostia
/ San
Sebastián
> Zarautz
Donostia

< Irun - Hondarribia 24,6 km. >

842,4 km.

184.248 biz. /

lia menditik jaitsita Donostiara
heltzean ikusten den lehen
gauza Zurriolako hondartza da,
non Rafael Moneok diseinaturiko
bi eraikin moderno nabarmentzen
baitira, Kursaal gunea (9) osatzen
dutela. Kubo deitu horiek (1999) Donostian errealitate egindako azken
proiektuen artean daude, hirigintza
bikainari lotuta ehun urte baino
gehiago daramatzan hiri honetan.
XIX. mendearen erdialdera Donostia
preso zeukaten harresiak eraitsi eta
errege-erreginen udarako egoitza
gisa hautatu zutenetik, Gipuzkoako
hiriburuak egundoko metamorfosia
bizi izan zuen. Urte haietan, arrantzale herri apal bat izatetik probintziako hiriburu izatera pasatu zen,
eta Europako hainbat hiriburu handi

U

–Paris, Bartzelona…– hartu zituen
erreferentzia estetikotzat. Donejakue
bidea Erdi Arotik dokumentatua dago
Donostian: Santiagora zihoazen
erromesek gaur Miramar Jauregia
dagoen inguru horretan kokatutako
San Sebastianen zaindaritzapeko
monasterio batean egin ohi zuten
geraldia. Urumea ibaia kanalizatu aurretik, tenplarioen kokagune bat ere
bazen, gaur desagertua, egun Santa
Katalina zubia dagoen lekutik hurbil.
Pirinioak zeharkatu gabe Espainiara
sartzen ziren bidaztiek erreferentzia
gune zuten Donostia, eta hiriaren
badia –Kontxa izenekoa, hain zuzen
ere, Santiago bidearen ikur nagusi
den maskorrari keinu egin nahi balio
bezala– haien begi-sareetan betiko
gordeta geratuko zen.

1

2

3

Tenplu gotiko hau da hiriko eraikin
zaharrena. XVI. mendean eraiki
zuten eta 1813an Donostia kiskali
zuen sute beldurgarrian salbatu
zenetako bat da. Barrunbe itzaltsua
du, handientsua, eta Berpizkundeko
erretaula aipagarria gordetzen
du, non irudien mugimendua eta
eskortzoak nabarmentzen baitira.

XIX. mendearen azkenetan jasotako
katedral neogotiko hau da hiriko
eraikin garaiena, 80 metrotik gorako
orratzari esker. Haren inguruan
dago egituratua Donostiaren
zabalgune modernoa, perfekzio
osoz laukitua, hareharrizko eraikin
dotorez josia.

Ameriketako koloniekin salerosketan
aritzen zen Caracaseko Errege
Konpainia Gipuzkoarraren funtsei
esker eraikitako eliza barroko hau,
XVIII. mendekoa, Urgull mendiaren
eta Alde Zaharrren artean dago.
Koruko Andre Maria gurtzen da
bertan. Andre Mari beltz hori da
donostiarren zaindaria.

4

3 Konstituzio plaza

5

9

6

ERDIGUNEA
Ondarreta
hondartza

5 Artzain Onaren
katedrala

2 Santa Maria

Zurriola
hondartza
ALDE ZAHARRA

1 San Bizente
eliza

Kontxa
hondartza
7

8

Plaza arkupedun orekatu hori
da Donostiako Alde Zaharraren
bihotza. Berri-berria eraiki zuten
XIX. mendeko sutearen ondoren.
Antzinako udaletxea du, aurrez
aurre, eta balkoietako zenbakiek
erakusten dute, garai batean,
zezenketak egiten zirela hemen eta
ikuslekutzat erabiltzen zirela plazako
balkoiak.

4 Okendo plaza
Hementxe dago kokatua,
Urumea ibaiaren ondoan,
Donostiako monumentu multzo
ikusgarrienetako bat, hiriak XX.
mendearen hasieran bizi izan
zuen urrezko aroaren erakuskari
ukaezina. Okendo almirantearen
monumentuak Victoria Eugenia
antzokia du alde batetik eta Maria
Cristina hotela bestetik. Irailean
ospatu ohi den Zinemaldiaren
epizentroa da azken hori.

6 Urgull mendia
Donostiako mendien artean
txikiena den hau gerra-baluarte
garrantzitsua izan zen garai
batean. Guztiz gotortua zegoen
eta Motako gaztelua du tontorrean.
XII. mendean kokatzen dute
gotorlekuaren jatorria. Gaur egun,
bidexka interesgarriz eta ezkutuko
monumentuz –Ingelesen Hilerria,
esate baterako– betetako parke
naturala da.

7 Miramar jauregia
Kontxa badiarako bista
pribilegiatuak dituen bizkartxo
batean kokatua, britainiar eragin
markatuko eraikin hau 1863an
inauguratu zuten, Maria Cristina
erreginak eta bere familiak uda
pasatzeko lekua izan zezaten.

8 Haizearen Orrazia
Eduardo Chillidaren lan ezagunena
amaiera ezin hobea da badiaren
mendebaldeko muturra
errematatzeko. Eskultura multzoa,
duela hogeita hamar urte baino
gehiago korten altzairuz egina,
ekaitz egunetan da bereziki
ikusgarria, Kantauri itsasoak olatu
erraldoiz irensten duenean.
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22Donostia
Zarautz

(22,8 km.)

Igeldo mendia

6,8 km.

Zarautz

San Martín
de Ibaieta
Talaimendi
115

Orio

San Pablo

Donejakue Bidearen Interpretazio Zentroa (Orio)

N

Orio
San Juan
San Martín

Kukuarri

Aganduru

367

Munioeta

10 km.

Orioko
Benta
N-634

Aginaga
Mendizorrotz
414

Egiluze
Iranguen

334
Arratzain

Igeldo

Igeldo
A-8

6 km.

Dindin
Iturri

Donostia-San Sebastián

< Irun - Hondarribia 24,6 km. >

(22,8 km.)

ehin Gipuzkoako hiriburua atzera
utzi denean, Bideak izadiaren kolorea hartzen du berriro, hiru mendi anaitu
igaroko baititu.

B

Igeldo, Mendizorrotz eta Kukuarri lagun
dituela egingo du aurrera erromesak
hamabost bat kilometroz, garai batean
balea ehizari emaniko Orio herria bidean
topatu arte. Mendikate zuhaitzik gabea
zeharkatzen duen bideak Kantauri aldeko paisaia ederrak eskaintzen ditu beste
behin. Inguru horietan, baserri bakartiak, azienda zenbait eta landarediak
irentsiko dituela diruditen bidezidorrak
nagusitzen dira. Orio ere Donejakue
Bideari aspaldi loturiko herria da, pendiz
handian kokaturiko alde zaharra eta,
oraingoan, bokalea zeharkatzeko zubia
dituena. Donejakue Bideak, Zarautz
baino lehentxeago, Talaimendi muinoan
gora egiten duela ageri diren mahatsondoei Gipuzkoako itsasertzeko urre zuria
darie: txakolina. Zarautz da hurrengo
geltokia; alegia, Kantauri itsasoko udako
perletako bat, bainu eta surf zaleek gehien estimatzen duten hondartzetakoa
duena.

N-1

Igeldo
185
Santa Klara

DonostiaSan Sebastián

1.000 biz. / Duela ehun urte, Igeldo gutxi
urbanizatutako mendialdea zen, landa nortasun handikoa eta sakabanatutako baserriak
zituena. Kontxako badiaren mendebaldeko
muturrean dago eta bertan hasten da hiru
gailurreko mendikatea -Igeldo, 400 metroko
garaiera apenas gainditzen duen Mendizorrotz eta 365 metroko Kukuarri- Oria ibairaino iristen dena. Bertako harrobietatik irten
ziren Donostiako eta inguruetako udalerrietako eraikin nagusien eraikuntzarako erabili
zen harkaitz tonak.
Bestalde, Kukuarri gailurrean, Ama Birjinaren
eta Jesus Haurraren irudia dago, Jorge Oteiza artista oriotarrak egina.

Orio
4.969 biz. / Pontoiak eraiki baino askoz lehenago, Oriora zetozenek txalupa behar
zuten ibaia zeharkatzeko. Denborak aurrera egin du, bi azpiegitura handi eraiki dira
bokalea zeharkatzeko, baina Orio oraindik
ere Donejakue Bidearekiko debozio handienetakoa duen herria da Gipuzkoan. Herriaren kanpoaldean dago San Martin ermita,
Orioko zubia
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842,4 km.

erromaniko garaiko zimentarriak dauzkana
itsasorako bista ederrez gain. Bertako ataripea erromes askorentzako babesleku izana
da. Oriok XII. mendeko erroak dituen seinale
da Goiko Kale. Erdi aroko herri kaxko aldapatsu horretako etxeek San Nikolas elizara
daraman pasilloa osatzen dute. Gainera, Iturriaga Jauregian du egoitza Euskadiko Donejakue Bidearen Interpretazio Zentroak.

Zarauzko hondartza

Zarautz
22.402 biz. / Talaimendi muinoa atzean utzi
berritan itsasoa eta Zarauzko Iñurritza biotopo babestuko dunak begiztatuko ditugu berriz ere. Kostako herri hau Euskal Herri udatiarraren ikurra da; izan ere, hondartza zabala
du -Gipuzkoako handiena- itsas pasealeku
ezaguna eta surf txapelketa asko jokatzen
dira bertako uretan urtez urte. Bikainak dira
Zarauzko dorretxeak, Luzea Dorrea eta Narros Jauregia, adibidez, baina Santa Maria
eliza da Donejakue Bidearekin zerikusi zuzenena duena, XVI. mendeko tenpluan hobiratzea eskatu zuen erromes izengabea eta
guzti. Era berean, Santa Maria gune arkeologiko nabarmena da, erromanizazio garaiko
eta Erdi Aroko aztarnak baititu.
Santa Barbara ermitak, labar gaineko kokaleku pribilegiatua duenak, agur egiten dio
txakolin mahastiz lepo dauden zelai tartean
hurrengo herrira arte ibiliko den bidaztiari.
Itsasertzeko errepidea ere har liteke –oinezkoentzat prestatuta dago– 5 km-ren
buruan Getariara iristeko.
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Donostia
San Sebastián > Zarautz
> /Deba
32 Zarautz
Deba

(21,3 km.)

< Irun - Hondarribia 47,4 km. >

(22,8 km.)

Deba
3,0 km.

Itziar

ostean helduko gara San Pedro elizara,
tenplu erlijiosoa baino, gotorlekua dirudiena.
Juan Antxietaren errenazimenduko erretaula
eder bat gordetzen du barnealdean. Bideak
itsasertza utzi eta barnealdera jotzen
duen arren, merezi du San Telmo elizara
hurbiltzeak, baita Itzurun hondartzara ere,
Debarainoko labarrak eginak dauden altxor
geologikoaz gozatzeko: flysch-a.

Sandroke
Santa
Katalina

Itziar
A-8

5,2 km.

Zumaia eta Deba arteko bidearen zatia.

Elorriaga

Zubeltzuzar

Elorriaga

3,6 km.

N-634

Arroabea

Zumaia

Andre Maria
de Arritokieta

Zumaia
Ur

3,1 km.

ola

Santiago

Oikia
Askizu

Artadi

Getaria

2,2 km.

Askizu
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281

Azti
N-634

Getaria

A-8

300m.

Meaga

Itziar

km

200

4,2

250
150
N

Sta. Barbara

Zarautz

endi artean doa bidea, Kantauriko urak bistatik galdu gabe,
Gipuzkoako arrantza-portu nagusiak
lotuz. Itsas giroan bizi diren herriak
dira etaparen hasiera eta amaierakoak,
baina bada besterik ere tartean –Itziarreko gaina– hurrengo egunetan ezagutuko dugun landa giroko Euskadi zer
den igartzeko bidea emango diguna.
Aurreko egunetako muino etzanen
ordez, ibilbide aldapatsuagoak etorriko
dira, kilometro gutxi batzuk iparrerago
itsasoratzen diren erreka eta ibaiek
nahieran moldatuak. Hala Getaria nola
Deba, garai batean, itsasoz iritsi eta
kostako bidea hartzen zuten erromesen
sarrerako ate nagusienetakoak ziren.
Mendeak dira inguruetako ikur erlijioso
ugariak gurtzen dituztela bertakoek eta
bisitariek, Gipuzkoan jarraitzaile gehien
dituen eta zaharrenetakoa den ama
birjina beltzari buruz entzundakoak
erakarrita.

M
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Deba

819,6 km.

Getaria eta Xagua atzealdean

Getaria
2.585 biz. / Munduari lehen itsas-bira emandako Juan Sebastian Elkanoren jaioterria,
San Anton mendixkaren itxurari lotua, zeinari
Getariako Xagua esaten zaion. Itsasgizonaren izena ohoratzeko hainbat monumentu
dago herrian. San Salvador eliza, Euskadiko
gotikoaren erakusgarri baliotsuenetakoa,
ezin hobeto bat egina dago Erdi Aroko herri
kaxkoarekin, elizaren azpitik doan tunelari
esker. Portuan dira Gipuzkoako arrain-erretegi preziatuenetako batzuk. Herria utzi eta
gutxira, aspaldiko bidezidor batean aurrera
eginda San Martin eliza dago zain, gotiko
estilokoa, udaletxea parez pare duena.
Herrerieta kaletik irtengo gara herrigunetik
Azkizuko galtzadan barrena Gaintza eta
Agerregitxiki baserrietara iritsi arte. Azkenaren
eskuinaldean, gatozen galtzadatik jarraituta,
600 metroren buruan GI-3392 errepidea
topatuko dugu, Azti baserriraino eramango
gaituena. Bertan, Azkizura doan bidea hartu
behar da.

Zumaia
9.483 biz. / Santiago hondartza ongi etorri
gisa hartuko dugu eta Ignacio Zuloaga
(1870-1945) margolariaren aginduz eraikitako
etxea, egun museo bihurtua, bisitatu ahalko
da. Zumaiak Urola ibaiaren bokalean gordeta
dagoela dirudi. Ibaia arazorik gabe zeharkatu

Debako hondartza

Deba
5.430 biz. / Itziar landa auzoa da garaiera
handieneko puntua etapa honetan (itsas
mailatik 400 metrora, itsasertzerako bista
paregabeak). Ororen gainetik Itziarko Ama
Birjinaren Santutegia dago, Gipuzkoako
zazpi ama birjina beltzetako baten etxea
dena, hain zuzen. Aldapa handiko jaitsieraren ondoren iritsiko gara Debara. Garai
batean turismo-gune izandakoak, oraindik
ere, udatiarrentzako eraikin politak ditu hondartzako lehen lerroan. Merkataritza lotune
garrantzitsua zen bertako portua, Gaztelako
artilea Flandria aldera igortzeko, adibidez.
Era berean, erromesaldiarekin bat egiten
zuten pertsona askoren sarrerako atea zen.
Santa Maria elizako atari polikromatua da
bertako artelan aipagarriena, XVI. mendeko
kalostrapeaz gain. Udalerriko alde zaharra
hainbat harribitxiren gordelekua da, armarridun etxeak eta dorretxeak, kasu, Sasiola
deitua, adibidez.
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> Markina-Xemein
Donostia
/ San Sebastián > Zarautz
42 Deba
Markina-Xemein

(24,2 km. Sasiolatik
)
(22,8
km.)

Xemein
San Miguel de
Arretxinaga

Barroeta

Etxebarria

Egizar

9,3 km.

Astigarribia inguruetako baserria (Mutriku)

Amulategi

Atzorinzabal

BI-4403

Larruskain
Sakoneta

Arnoate

Gorostolamendi
488
Damukorta

Arnoate

531
Jangoikomendi

5,6 km.

Amegikurutz

Olatz

Arno
GI-3562

Abeletxe

Aparain
7,9 km. (Sasiola) 5,5 km. (Calvario)

Deba

Aprain

1,4 km.

N

Olatz

San Isidro

608

Calvario
de Maia

Astigarribia
Sasiola

San Andres

295

GI-3230

N-634

Maiako Gaina

Kostako Bidea,
Pikoaga
Calvarioko
saihesbidea
Buztiñaga

A-8

D

eba ibaia itsasoarekin bat egiten,
horixe izango da Euskal Herriko
itsasertzaren azken irudia Kantabriako
mugara
iritsi
arte.
Aurrerakoan,
Euskadiren beste alde bat bistaratzen
du bideak: menditsua, basotsua,
itzaltsua, gogorragoa eta, aldi berean,
berezi eta aparta. Sasiolako bidea edo
Calvarioko saihesbidea, bietako bat
hautatu eta Aparainera iritsiko gara.
Bertan, bi bideek bat egiten dute Arno
mendirako norabidean. Bide-zati horretan pinudi sarriak, auzo bidexkak eta
bakartasunera biltzeko gogoa ematen
duen giroa dago. Gutxi dira Iparreko
Bidean zibilizaziotik hauxe bezain urrun
dauden tarteak, naturatik hain gertu
daudenak. Gipuzkoako kostaldeko
bidezidorrean azken urratsak egin
ondoren, Bizkaiko landagunean barrena joango gara. Paisaia aldatu ez arren,
beti ageri dira gauza berriak: egindako
lanak eginda, Markina-Xemein dotorea
behar bezalako saria da.
600m.
400

Calvario
de Maia

300

GI-638

100 Buztiñaga
0

CANTABRIA

Gorostolamendi
Arnoate Sakoneta

500

200

Deba

798,3 km.

Olazko harana
eta Mutriku

Markina-Xemein
BI-633

< Irun - Hondarribia 68,7 km. >

Deba

4.979 biz. / Sasiolako bidea hautatuz gero,
Deba ibaian gora joan behar da Astigarribiara doan errepideko bidegurutzeraino. Asko
igaro gabe iritsiko gara San Andres elizara.
Gipuzkoako zaharrena da, aurrerromanikoko
tenplua zenaren gainean eraikia, aurrerromanikoko leiho batek aditzera ematen duenez.
Ondoren, aurre egingo diogu bai pendizagatik, bai bidearen egoeragatik etapa honetako
zatirik gogorrenetakoa denari. Lehendabizi,
Aparainera igoko gara eta gero, behera
egingo dugu Olatz haran eder eta bildura.
Haranaren izen bereko landa auzo txikiak
San Isidro ermitaren inguruan egituratutako
baserri sakabanatu zenbait ditu. Ez dugu
beste konpainiarik izango Arno mendiari ekin
aurretik. Garaiera gutxikoak izan arren (500
metro eskas) tontor horiek Bidea Euskadin
barrena dabilen puntu gorena dira. Paraje
horietan zeharkatuko dugu, oharkabean kasik, Gipuzkoa eta Bizkaia lurralde historikoen
arteko muga.
Donejakue Bide nagusitik 5 bat kilometrora
dago Mutriku, itsasoraino heltzen den
mendi-hegal pikoan kokatua, garai batean
Santiagora zihoazenen sarrerako atea
zena. Balea ehizari emaniko herria zenaren
–armarrian zetazeoa darama– gainaldean
Andre Maria Jasokundearen eliza neoklasikoa dago. Mutrikuko Erdi Aroko herri kaxko
bikaineko kale aldapatsuetan monumentu
eta armarridun etxe asko dago.

Arretxinagako San Migel ermita (Markina-Xemein)

Markina-Xemein
4.897 biz. / Markina da Donejakue Bideak
Bizkaian duen lehendabiziko herria. Garai
bateko harresiak galdu arren, Erdi Aroko eitea gordetzen du oraindik ere. Erraza da orduko itxura imajinatzea Ansotegi eta Antxia
dorreak herrigunean eta errenazimenduko
Barroeta eta Ugarte dorreak landa aldean
ikusita. Herriko txoko atseginena da Goiko
Portala, udaletxea -Mugartegi jauregia- eta
XVIII. mende hasierako karmeldarren eliza,
apaindura askokoa barrualdean, hartzen
dituen plaza, alegia. Baina, Markina zer edo
zergatik bada ezaguna, beste bi tenpluengatik da. Batetik, Andre Maria Jasokundekoaren eliza, XVI. mendekoa, mota horretako tenplurik handiena Bizkaian. Bestetik,
Arretxinagako San Migel ermita, oin planta
hexagonaleko eraikin bitxia, monumentu
megalitikoa dirudien hiru harkaitz erraldoiz
eratutako aldarea duena.

Aparain

Olatz

Astigarribia
Sasiola

Markina-Xemein

Astigarribiako San Andres elizaren
aurrerromanikoko leihoa
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> Gernika-Lumo
Donostia / San Sebastián
> Zarautz
52 Markina-Xemein
Gernika-Lumo

(24,8
km.)km.)
(22,8

Gernika-Lumo
BI-635

BI-638

Oka
BI-3242
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o

248
Burgogana

Marmiz

Arratzu

Olazarra
BI-3222

2 km.

Zarra

Elexalde-Arratzu

7,4 km.

Ajangiz

ElexaldeArratzu

Mendata
Montalban

Zarra

Bulukua
Bekoerrota

5,2

km.

Berriondo

Astorkigana

Gerrikaitz

Aldaka

Lea

BI-3231

Arbatzegi

Gerrikaitz

4 km.

N

Uriona

Gorontzugarai

Motrollo

Ziortza

BI-2224

3,2 km.

Ziortza

Bolibar
Iru

BI-3448

E

tapa hasiera gutxi dago MarkinaXemeingoa bezain bizigarria dena.
Hasteko, Bolibar herri ederra eta,
jarraian, Bizkaian parerik ez duen monumentu erlijiosoa: Ziortzako kolegiata,
bederatzi mende baino gehiago daramatzana Santiagora doazen erromesen
urratsen lekuko izaten. Gorontzugaraiko
basoetan barrena doan tartea izango
da landa gunean egingo dugun azkena,
Gernika hiri historikora garamatzan
bidean, haran jendeztatuetara eta hanhemenkako etxaldeetara itzuli aurretik.
Aurrerakoan, Euskal Herriko paisaia nagusia izango dugu begi-bistan –baserriak
han hemenka, larreak, elizaren inguruan
eraikitako etxeak eta, gehienetan, pilotalekua– aldaketa geografiko nabarmenik
ez duena. Trantsizio tarte ugariko etapa
da eta kilometro gutxika, bai Munitibar
aldean, bai Zarra aldean, hainbat benta
nahiz iturri dago, kantinplora bete edota
bertakoekin hitz egin nahi izanez gero.
Juntetxea eta Gernikako haritz historikoa
bezalako saririk ezin liteke imajinatu
honakoa bezalako etapa batean.

Gerrikaitz

396 biz. / Herri txiki eta atsegin honetan
topatuko ditugu Hegoamerikako hainbat
herrialde askatu zituen Simon Bolivarren
sustraiak. Berari eskainiriko museoak baserri
tipiko batean du egoitza, hain zuzen, askatzailearen arbasoena izan zen Errementarikua
izenekoan. Bolibarrera begiratuz gero, Santo
Tomas elizaren dorre zilindrikoa nabarmentzen da. Erdi Aroko eraikina errenazimentuko
irizpideen arabera berreraiki zen eta oraindik
ere tenplu-gotorleku itxura du.

93 biz. / Gerrikaitz Santa Maria eliza neoklasikoaren inguruan egituratutako landa etxaldea da, Jauregirenaren gisako dorretxeak
dituena. Erreka dago aurreko herriaren eta
Gerrikaitzen artean. Santiago apostoluari
eskainiriko ermitaz gain, Santa Luziaren
omenez eraikitakoa dago. Esaten denez,
bertatik hartu zuen kaskezurra Ziortzako
arranoak, hain zuzen, mendian gorago jaregingo zuena.

Ziortzako kolegiata
Elezaharraren arabera, erpe artean kaskezur
bat zeraman arranoak leku hura aukeratu zuen
gorpuzkina erortzen uzteko. Seinale argia
zen toki horretan bertan Euskadin parekorik
ez duen Ziortzako kolegiataren eraikinmultzo erlijiosoa eraikitzeko. Kalostrape
ederra, abade etxea eta kalonjeenak eta
XV. mendeko eliza ditu –plateresko estiloko
aldare nagusi bikainekoa– eta ostatu-araua
betetzen jarraitzen du gaua bertan eman
nahi duten erromesak hartuz.

3 km.

Iruzubieta
Ntra. Sra. de Erdotza

500
300

Markina-Xemein

Ziortza
Gerrrikaitz

200
100
0

Munitibar-Arbatzegi

Gorontzugarai

400

Bolivar
Iruzubieta
Markina-Xemein

Zarra

Burgogana
Ajangiz

Elexalde-Arratzu
Gernika-Lumo

CANTABRIA

Gernika-Lumo
16.089 biz. / 1937ko apirilaren 26ko
zoritxarreko gertakariek egin dute munduan
ezagun. 36ko gerran bonbardatu zuten
hiria Euskal Herriko ohituren ikur bizia
da.
Bertan dira Juntetxea, ehun urtetik
gorako haritza eta alboko eliza. Horietan
biltzen ziren Bizkaiko herrietako ordezkariak
komunitateari eragiten zioten arazoei buruz
eztabaidatu eta gero, erabakiak hartzeko
–«bidezkoenak», Rousseau frantziarrak idatzi
zuenez–. Astelehenetan, herri osoak azokaeguna modu bizian ospatzen du. Euskadin
gutxi dira bertakoa bezain ikusgarri eta
garrantzitsuak.
Gernikako arbola

600m.
BI-633

774,1 km.

Bolibar

Ziortzako kolegiataren kalostrapea

ta

Iruzubieta

eke
Err

MarkinaXemein

594

Galtzadaren zatia, Ziortza

< Irun - Hondarribia 92,9 km. >

423 biz. / Udalerri lasaia, auzo eta elizateek
bat egitean eratua, XVII. mendean eraiki zen
aurrealde interesgarriko San Bizente eliza
neoklasikoa duena. Santiago ermitak, Aldaka
auzoaren gainaldean kokatua, Bidearekin
lotura ukaezina du.
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Bilbao

(29,8 km.)
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Gerekizeko (Morga) San
Esteban ermita

Catedral de
Santiago

< Irun - Hondarribia 117,7 km. >

(22,8 km.)

CANTABRIA

Bilbao
Begoña

San Emeteri
eta San
Zeledonio eliza
(Goikolexea,
Larrabetzu)
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7 km.

N-637
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Ermita de San Telmo

382

Zamudio

Zamudiotorre

E

San Martín

Zamudio

Lezama

2,9 km.

N-637

4,5 km.

Lezama

Goikolexalde

Larrabetzu
Goikolexalde
BI-3713

8,8 km.

Astoreka

Gerekiz

Aretzabalaga
372

Morga
Baba
S. Esteban
de Gerekiz

Pepiena
Bizkargi
Landotz

556

Muxika

Billikario

600m.
500
Aretzabalaga

ken

e

BI-2120

Mi

Gernika-Lumo

Larrabetzu
1.877 biz. / Duela sei mendetik gora sortua
Txorierri haranaren muinean, Larrabetzu
eraikin klasikoz eta jauretxez beteriko alde
zaharreko herria da. Guztien gainetik altxatzen da Andra Mari eliza, XV. mendean eraiki
eta XVII. berreraikia.
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Lezama
Gernika-Lumo
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100

Lezama
2.439 biz. / Lezamako dorrea da landa herri
honen arkitektura erakusgarri nabarmenena.
Izan ere, haraneko jauntxoen arteko borroka
gordinek ez zuten etenik. Hori dela eta
borrokarako eitea du, baina dotorea aldi
berean, bertan bizi zirenen nobletasuna
azpimarratu nahian bezala. Bilbora iritsi
aurreko azken geralekuetakoa zen herriak
aukera ematen du Andra Mari eliza eta
Kristo Santuaren ermita bisitatzeko. Azken
hori, eraikin arina da, sinplea eta ederra,
baina barrokoaren bikaintasunetako asko
ditu. Arkupeko zutabe toskanarrek Bilbo eta
Gernika arteko Errege Bidea egiten zutenei
(eta dutenei) atentzioa ematen zieten (eta
diete).

Larrabetzuko herri gunera iritsi aurretik,
erromesak Goikolexea auzoa zeharkatuko
du. Udalerria osatzen zuten bi parrokietako
bat da eta IX. mendean sortu zen. Bertako
eliza, Emeteri eta Zeledonio santuei eskainia
-gotikoa, arkupeduna eta dorre prismatiko
itzelekoa- Bizkaiko zin egite zeremoniatako
bat egiten zen lekua da. Flandestar erretaula
bikaina eta Erdi Aroko margolanen zatiak
gordetzen ditu bere hormen barruan.
Larrabetzuren jatorri noblea agerian jartzen
dute Ikaza, Anguleri –Euskal Herriko tradizioa
eta jauretxeen estetika bat egiten dituena–
edo Oloste –erliebean eginiko buruengatik
ezaguna– bezalako jauretxeek.

Andra Maria eliza (Lezama)
N

6,6 km.

Pozueta

uskal Herriko hiri nagusienetakoa
den Bilbo gertu izateak, bidaztiaren
animua piztuko du, baina paisaiak izaera
moldakaitza nola galtzen duen eta gizakiaren eskuak eraldatuarena nola hartzen
duen ikusiko du. Gernika utzi ondoren,
Bizkaiko herri historikoen zerrenda hasten
da, denak ere foruen ohitura zaharrarekin
eta herri arteko harreman komertzialekin
zerikusia daudenak. Aurrerakoan, jauntxo
feudalak komunitatearen eskubideak eta
askatasunak bermatzeko egin behar zuen
Zinpeko ibilbidea hartuko dugu, baina
kontrako norabidean. Aipaturiko ibilbidearen abiapuntua Bilbon zen eta Larrabetzu
eta Gernika zeharkatzen zituen Bermeora
ailegatu arte. Paisaia eraldatu den arren
-batez ere, Txorierrin- muino segidak ez
du etenik eta Pozueta eta Aretxabalaga
gainak gainditu ondoren, Zamudioko
galtzadan egingo dugu aurrera Iturritxualdeko tontorrera iristeko. Horixe utzi behar
da atzean Euskadiko hiriburu industriala
izan zen Bilbora ailegatzeko. Begoñako
Amaren Santutegia zain dugu bertan.

749,3 km.

Eliza eta Malpicatarren dorrea (Zamudio)

Zamudio
3.194 biz. / Goi mailako enpresa askoren
egoitza den Parke Teknologikoak eta Bilbotik
gertu egoteak itxuraldatu arren, Zamudio
ondare historiko izendaturiko eraikin nabarmen askoren kokagunea da. San Martin
eliza da bikainena, erromanikotik gotikorako
aldian Bidearen alboan eraikitako tenplu
interesgarria. Malpicatarren dorre gotortua
–lodia eta sendoa, leiho gutxikoa– Erdi Aroko
Euskadiko arkitektura zibilaren erakusgarri
ezin hobea da.
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< Irun - Hondarribia 147,5 km. >

719,5 km.

355.048 biz. /

1 Begoñako Basilika
uskadi berdean emaniko jardunaldi bakartien ostean, Bidea
Euskal Herriko hiri populatuenean
sartzen da, Bilbon, alegia. Bizkaiko
hiriburuari Botxo esaten zaio, mendiz inguratutako zulo batean sartuta
dagoelako. Iturritxualde mendia,
adibidez, Begoñako Basilikara ailegatu eta zaindariaren irudia gurtu
aurretik gainditu beharreko azken
muinoa. Ohitura bera errepikatu
da Erdi Arotik hona, toki horretan
bertan haranerako bista ederrak
zituen ermita zegoelako. Mallonako
galtzadak harresiz bilduriko burgura
jaisten ziren, hain zuzen, egungo zazpi kaleak, orduko diseinuari eusten
diotenak, hartzen zituenera. Bilboko
katedralak, Santiago apostoluari

E

eskainia denak eta Bidea egiten ari
direnak Erromesen Atetik hartzen
dituenak, ezin hobeto islatzen du
erromesaldiak hirian utziriko aztarna. Hortik aurrera, XIX. mendean hasitako industrializazio prozesuarekin
zeharo eraldatu zen ibaian gora egin
behar da. Gaurko Bilbo, errautsetatik berriz jaiotako Fenix hegaztia da
eta hori, neurri batean, Guggenheim
museoak emaniko bultzadari zor
dio. Azala berritu zuen hiriak, monumentu eta azpiegitura berriak egin
ziren –metroa, tranbia, Euskalduna
jauregia, ibaiertzak astialdirako berreskuratzea, eta abar– eta milurteko
berrira ate nagusitik sartu zen. Bilbo
zeharkatuta jabetuko gara horiez
guztiez.
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ALDE ZAHARRA

INDAUTXU

7

4,5 km.
Basurtu ospitalea

Iragan mende erdialdean katedral
izendatua, Santiagoren izenekoa den
tenpluak eragin arkitektoniko asko
ditu; gotikoa da gehienean, baina
aldare nagusiak errenazimentuko
ukituak ditu, kaperetako erretaulak
barrokoak dira eta kalostrapean,
aldiz, hainbat estilo biltzen dira.

4 Arriaga antzokia

Pza.
Moyua

Ibilbide bien arteko lotura
(Tranbiaren ibilbidea)

Plaza da, Zazpi Kaleez gain,
Bilboko alde zaharraren bizkar
hezurra. Estilo neoklasikokoa eta
arkupeduna, saltoki asko eta Bilboko
pintxo-taberna famatuenetakoak
hartzen ditu. Igande goizetan, azoka
jendetsua izaten da bertan.

3 Santiago katedrala
4

5

ko
Eskuinalde
aukerak

Bilboko sinbolo erlijioso ezagun
eta kutunena da ukitu gotikoko
tenplu hau (eraikuntza lanak hainbat
mendez luzatu ziren). Barnealdean
hiriko zaindaria gordetzen du,
Begoñako Ama, alegia. Dorreak
ehun urte baino ez ditu: Lehen
Karlistaldiak eragindako kalteen
ondorioz berreraiki behar izan zen.

Begoñako basilika

8

Garai batean hiriko portua
–Arenala– osatzen zuten moiletako
batean kokatua, Parisko operaren
irudira eginiko teatro neobarrokoa
da. Juan Crisostomo Arriaga, 19
urte baino ez zituela hil zen talentu
gaztea, musikagile bilbotarraren
izena darama.

5 San Anton eliza
Tenpluak eta alboko zubiak osatzen
duten multzoa -36ko Gerra eta
gero berriz eraikia- Bilboko sinbolo
adierazgarrienetakoa da, armarrian
ere ageri baita. Lehenago gaztelu
bat zegoen lekuan eraikitako XV.

mendeko elizaren alboan Erriberako
Merkatua dago, egun, birmoldatze
prozesu sakona bizi duena.

6 Guggenheim museoa
Frank O. Gehryk diseinaturiko
titaniozko eraikinak Bilboko
ibaiertzetako giroa berpizteaz
gain, hiri osoa biziberritu zuen
eta potentzia turistiko bihurtu
zuen. Eraikinaren forma bihurriek,
erabilitako material desberdinek eta
hartzen dituen bilduma askotarikoek
Bilbo berrian bisitatu beharreko
gunea bihurtu dute.

7 On Diego Lopez Haroko
Kale Nagusia
Bilboko kale dotore eta zabalena
merkataritza kate garrantzitsuenen
kokalekua da. Hamarkada bat baino
ez da igaro ibilgailuei bertatik ibiltzea
debekatu –autobusak eta taxiak
baino ezin dira bertatik ibili nahiz eta
Moyua plazatik Jesusen Bihotzaren
plazarako tartea irekita dagoen– eta
eguneko 24 ordutan bizitza handia
duen gunea bihurtu zenetik.

8 Uribitarte pasealekua eta
Abandoibarra hiribidea
Garai batean moila izana, Uribitarte,
ibaiertzeko pasealeku atsegina
bihurtu da eta hirian gehien estimatu
den hirigintza proiektuetakoa da.
Batetik, paseatzeko, bizikletaz
ibiltzeko edo azken eguzki-izpiak
hartzeko leku aproposa delako.
Bestetik, berritasun arkitektoniko
ugari kokatu direlako bertan,
Zubizuri zubia edo Isozaki Atea,
kasu, baina baita hiriko eraikin
adierazgarrienetako batzuk ere,
Guggenheim museoa, Deustuko
Unibertsitateko CRAI liburutegia,
Euskal Herriko Unibertsitateko
Paraninfoa, Iberdrola dorrea eta
Euskalduna jauregia, adibidez.
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> Portugalete
Donostia
/ San Sebastián > Zarautz
72 Bilbo
Puente
Bizkaia

Portugalete

A-8

1,8 km.

Sestao

CANTABRIA

Sestao

Retuerto

5,4 km.

Altos
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Bizkaiko zubia (Portugalete)

Barakaldo

Retuerto
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Gorostitza

San Vicente

5,9 km.
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a
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Ca

Urgozo
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Erandio

Santa
Agueda

Urgozo
205
Kobeta
Puente
del Diablo

Balmasedarako
bide-adarra

6,5 km.

Altamira

Eskuinaldeko
aukerak

Euskalduna
Guggenheim
Bilbao Museoa
A-8

Bilbao

Recorrido
Turístico
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Santiago

Bilbao

300m.
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Urgozo Sta. Agueda
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Puente del
Diablo

Bilbo

Retuerto

ilbora iritsi orduko, Bideak lehen
egunetakoarekin zerikusirik ez duen
paisaian barrena egingo du. Aurrerantzean, Portugaletera iritsi arte behintzat,
basoak zementuzkoak dira, bidezidorrak
asfalto eta lauzazkoak eta soinuak, aldiz,
trafikoarenak eta gaurko hiriek ateratzen
dituztenak. Bizkaiko hiriburua atzera
utzi bezain laster, Kobeta mendia igo
behar da. Hiria hegoaldetik ixten duen
gainak zeharkatu behar dugun Nerbioi
haranerako bista argigarria eskaintzen
du. Euskadiko eskualde horretan XIX.
mende amaieratik aurrera eman zen
hazkunde izugarriak eragin latzak izan
ditu garai bateko erromesek ezagutu
zuten ingurunean. Oraindik ere garai
bateko erreferentzia zenbait jarraitu daitezke, Kadagua ibaia –Bilbo eta Barakaldo arteko muga naturala– edo Santa
Ageda ermita, adibidez, baina batez ere
loauzoak eta aspaldiko Labe Garaien
lekukotasuna ematen duten tximiniak
ageri dira. Bide historikoaz bestelako
ibilbidea, laua eta 6 km laburragoa,
har liteke katedralean. Guggenheim
museoaren ondotik igaro eta ibaiaren
eskuinaldetik doa, azkenerako, Bizkaia
zubia, Gizateriaren Ondaren izendaturiko ingeniaritza lana, zeharkatzeko.

B

Galindo

Sestao
Portugalete

< Irun - Hondarribia 147,5 km. >

(22,8 km.)

Areeta/
Las
Arenas

Santa María

N

Portugalete

(19,6 km.)

Barakaldo
98.316 biz. / Nerbioi ibaiaren ezkerraldeko
herri honek ia mila urte bete dituen arren
–1051 urtean sortu zen elizate gisa, Bilbo
baino lehenago, alegia– ez zen XIX. mendearen bigarren erdialdera arte gertatu gaurko
itxura eman zion eraldaketa bortitza. Triano
inguruetako burdin meatze garrantzitsuak
bezalakoen eraginez, siderurgia enpresa
handiak sortu ziren, gerora, Bizkaiko Labe
Garaiak sortzeko bat egin zirenak. Azken urteotan, jarduera horietara bideraturiko lurrei
beste erabilera batzuk eman zaizkie, baina
Barakaldok oraindik ere baditu aspaldi izan
zenaren aztarna zenbait, XIII. mendeko San
Bizente eliza, kasu.

719,5 km.

ditu. Garai batean padura, ortu eta baserri
askoko herria izan zena, egun altzairu industria indartsuaren egoitza da. Erdi Aroko
Andra Mari eliza da, XIX. mendean eraldatu
eta berritua, bertako altxorrik preziatuena.
Gernikako haritzaren muskila landatu zuten
eliza dagoen parkean.

Santa Maria basilika (Portugalete)

Portugalete
San Bizente eliza (Barakaldo)

Sestao
29.249 biz. / Barakaldotik Galindo ibaiak
bereizia, Sestaok ere ezkerraldea eraldatu
zuen industrializazioaren ondorioak jasaten
Sestaoko ontziolak

47.955 biz. / Ibaiaren hegoaldeko ia hegi
osoan gertatzen den legez, herri baten
–Sestao– eta bestearen –Portugalete– arteko
mugek denborak ezabatuak dirudite. Dena
dela, hiri historiko honetan erraza da Erdi
Aroko aztarnak aurkitzea, hiru kale nagusi
aldapatsuetan -Iturri, Erdiko edo Andra Marinahiz kantoietan. Hain zuzen ere, elizaren
kantoitik iritsiko gara Andra Mari basilikara,
gotikoa izan arren XV eta XVI. mendeetan
berreraiki zena. Bertako aldareetako batean
Santiago Matamorosen irudia dago, Clavijoko borrokaldikoa, hain juxtu.
Nerbioi gaineko zubi esekia, Portugalete
eta Areeta lotzen dituena eta, aldi berean,
zamaontzi handien barnealderako igaroa
ahalbidetzen zuena, hiriaren ikur nagusia da.
Azpiegitura bakarra da munduan –behintzat
martxan direnen artean– eta Unescok Gizateriaren Ondare izendatu zuen. Hura eraikitzeko lanetan, Gustave Eiffel aholkularitzan
aritu zen.
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Donostia / >
SanKobaron
Sebastián > Zarautz
82 Portugalete
(16,8 km.)
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< Irun - Hondarribia 167,1 km. >

(22,8 km.)

Covarón

CANTABRIA

4 km.
Playa de la Arena

N

Kobaron

Pobeña
Ntra. Sra. del Socorro

Ba

rb

La Arena

ad

un

Petronor

Muñatones

A-8

Montaño
320

Zierbena

12,8 km.

N-639

Gallarta

Serantes
451

Ortuella

Santurtzi

erriz ere Kantauri itsasoa agertuko da zeruertzean. Euskadiko
barnealde berdea zeharkatu eta arima
industriala ikusi eta gero, Bideak Bizkaia utzi eta kresalarekin bat egiten
du. Euskal Herriko lurretan egingo
den azken etapa gorabehera gutxikoa
da, Portugaleten abiatu, Zierbena
zeharkatu eta Areetako hondartzara
iristen den bidegorritik egitekoa da
eta. Ibilbide laua da, aldapa etzanekoa,
inguruko Serantes edota Montaño
mendiak saihesten dituena eta A-8
edo Hegoaldeko saihesbidea (Bilbo zeharkatzen duen autopistako zirkulazioa
hartzen duena) bezalako azpiegitura
erraldoietarako bistak dituena. Pobeña
atzera utzi eta gero, Iparreko Bidea zati
ederrenetako batean barneratuko da:
garai batean Areetako zama-moilara
merkantzia zeraman meatze-trenaren
ibilbide berreskuratua. Gaur, garai
batean zenaren aztarna baino ez da geratzen, Bide Berde horrek zeharkatzen
duen itsasertzerako bista ederrez gain.
Tunela igaro eta gero zati nahasia dator,
Ontoneraino ia ez baitago seinalerik.

B

Portugalete

Puente
Bizkaia

150m.

Portugalete

100
Ntr. Sra. del
Socorro

50
0

Portugalete

Playa de La Arena Kobaron

Gallartako Meatzaritzaren museoa

Abanto-Zierbena
9.627 biz. / Duela zenbait hamarkada meatze gune bizia zenez, erraz aurkituko ditugu
orduko aztarnak, hogeitaka langileri eta beren senideei etxebizitza emateko eraikitako
auzoak eta Bodovalleko kortaren ustiategia,
kasu. Gallartako Meatzaritza museoak gai
hori jorratzen du eta meatzeetan erabilitako
tresna eta bitartekoez gain, bertako historiak, lekukotzak eta hori guztia artean nola
islatu den jasotzen du. Ez da harritzekoa
baldintza ezin hobeagotan dauden aztarna
industrialak aurkitzea, Jose edota Lorenza
meatzeetako kiskaltze labeak bezala.

Muskiz
7.186 biz. / Muskizeko alderik ezagunena
Arena hondartza da. Gainera, bertan, berriro aurkituko gara Deban agur esan genion
itsasoarekin. Auzo sakabanatuko herria da.
San Julian du izena zaharrenak eta halaxe
Muñatones gaztelua

699,9 km.

deitzen da eliza gotikoa ere. Muñatones gaztelua aipatu behar da, XIII. mendean eraikia
eta XV.ean osatutako Erdi Aroko gotorleku
deigarria. Leinuen arteko liskarrak amaitu
zirenean, gotorlekua erabilpenik gabe geratu zen eta ospitale lanetarako egokitu zuten.
Hala, jada desagertu den San Martin ermitara –Bidearen zaindarietako bat– errezatzera
hurbiltzen ziren erromesak hartzen zituen.
Merezi du Pobeña auzora hurbiltzeak (aterpetxe erosoa du), padurak edo Sokorriko
Ama Birjinaren ermita ikusteko besterik ez
bada ere. Ermita dagoen lekua uharte bat
zen, baina egun lurrari lotua dago eta bertan
arteak eta ereinotz usaintsuak daude.

Sokorriko Ama Birjinaren ermita, Pobeña (Muskiz)

Kobaron
130 biz. / Iparreko Bideak Euskadin
zeharkatzen duen azkeneko herria XIX.
mendean eman zen meatze sukarrari erabat
lotuta dago. Kobaron zen McLennan konpainaren bulegoen egoitza. Bertan zehazten
ziren burdina Ingalaterrara eramateko biderik
eraginkorrenen estrategiak. McLennan zen
Amalia Bizkaikoa meatzearen jabea. Meatzearen hondoa egun urak hartuta dago eta
alboan, ia 100 urtez mineralaren lege metalikoa hobetze aldera erabilitako kiskaltze
labeak daude.
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(Kobaron) El Haya > Castro Urdiales (17 km.)
Sámano
La Torre
CA-522

Santa María

Castro-Urdiales

Santullán
Lusa
M

ño

Otañes

400 biz. / Eraikuntza berriko etxebizitzak
ugaritu direlako erabat itxuraldatu den arren,
Baltezanako landa nortasuna, errepidearen
ertzetan multzokatutako etxeek argi uzten
dute. Inguru horretako antzinako biztanleen
seinale da San Joan ermita txikiaren harresian
sartuta dagoen erromatarren garaiko hilarria.

N-634

A-8

Otañes
383
CA-250

Sámano harana

Ontón

3,15 km.

5,4 km.

Camposquerra

683,1 km.

herri ezaguna da Otañes, bertan aurkitu baitzen penintsulako erromatarren urregintzaren
harribitxietako bat. XVIII. mendean, ezustean,
Pico de la Cruz (Pico del Castillo ere esaten
zaio) dorrearen aurrietan agertu zen. Handik
gertu, udalerrian bertan baina mendian gora,
Setaresen, aspaldiko meatze etxadiaren
hondakinak daude. Aspaldi abandonatu zuten baina 1900 urtean 1.500 biztanle inguru
zituen. Industria arkeologiaren harribitxia da,
behintzat, XIX eta XX. mendeetan eskualdearentzat hain funtsezkoa zen burdinaren
meatzaritzari dagokionez.

N

El Haya Baltezana

Mioño
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Los Corrales

< Irun - Hondarribia 183,9 km. >
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9
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idea, Bizkaiko Kobaron herria
utzita, Kantabrian sartzen da
Haya inguruetan (Ontonen). Itsasoaren
ondoan dagoen eta garain batean
arriskutsua zen Saltacaballo mendibidea saihesteko, hegoaldera egiten du
Bideak eta Castro Urdialeserako bideari heltzen dio, pertsona eta
merkantzien joan-etorrien aspaldiko
aztarnak dituen eremuan barrena:
erromatarren garaiko galtzara, Erdi
Aroko bidea, meatze-trena, eta abar.
Kantabriako lurretan egingo dugun
lehendabiziko etapak aziendatarako
larreak zeharkatzen ditu eta Setares
meatzaritza konpainiaren ustiategiek
nabarmen markatutako mendiak.
Meatzaritza instalazioa, herrixkak eta
trenbidearen hondakinak aurkituko
ditugu bidean, larre, ukuilu eta aziendaz gain. Irudi esanguratsua da,
Kantabriako eskualde honetako ezaugarri den bizimoldearen erakusgarri
aparta.

B

Otañes
680 biz. / Udalerria, errepidearen alde banatara kokatutako auzo sakabanatukoa, aspalditik
zeharkatu du bide batek edo besteak. Hala,
Pisoraca-Flaviobriga bide erromatarren miliarioak ere aurkitu dira bertan. Donejakue bidearekiko loturaren adierazgarri da auzoetako
baten izena, Hospital deitua, San Roke ermita
gotikoari erantsitako eraikinaren ondorioz. Halaber, arkitektura zibileko multzo interesgarria
dago, XV. mendetik XVIII.era bitartean eraikitako jauretxe eta jauregiak dituena. Gainera,
Otañeseko Pico de la Cruz (edo del Castillo)

Sámano
2.660 biz. / Ezkerraldean Peña menditzarra
utzi (mendiaren ekialdean Burdin Aroko
herribildu autrigoi garrantzitsua dago) eta
Sámanora iritsiko gara. Udalerria, XIV. mendeko Ternedoko Santa Maria ospitalearen
eta ermitaren aurriak dauden lekutik gertu
kokatua, kareharrizko mendiz inguraturiko
haran zabalaren behealdean dago. Aztarnategi arkeologiko askoko inguruak dira,
Paleolitikotik duela gutxiko historiaurrera
bitarteko aztarnak dituzten leizeak baitaude.
Auzoen landa izaera urteekin eta etxebizitzen
boomaren erruz galdu egin da, baina oraindik
ere badira Sangazokoa bezalako etxebizitza
tipikoen multzoak.
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Castro Urdiales > El Pontarrón

(11,2 km.)

< Irun - Hondarribia 201,9 km. >

Agüera

Castro-Urdiales

4,1 km.

Islares El Pontarrón

Oriñoneko itsasadarra eta hondartza

Islares

N

3,1 km.

Cérdigo
astro-Urdiales eta bere itsasmerkataritzari eta arrantzari loturiko iraganaldi loriatsuaren hondakinak
utzi eta bidean aurrera egingo dugu,
itsasertzetik, Cerredo mendiaren eta
itsaslabarren arteko pasabide estuan
barrena. Bidearen zati honetako
paisaiak, N-634aren bazterretan izan
ezik, mendetan ukitu gabea zirauen,
inguruetako mendi larreak zirela eta,
abeltzaintzan zihardutenen bizileku
ziren herri eta auzo txikiz zipriztindua
dago. Autobidea eraiki izanak eta
azken urteotako biztanleria areagotzeak eraldatu arren, ez dute eskualde
eder eta latz horretako izaera berezia
desagerrarazin. Azpimarratzekoak
dira Oriñon errekaren eskuinaldetik
dauden bistak, Candina mendia eta
bertan bizi diren sai arreak, alegia.
Hasieran, Bidean aurrera egiteko,
itsasadarra txalupaz zeharkatu behar
zen.
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Cérdigo
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1,8 km.
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Allendelagua

Cerdigo

Allendelagua
146 biz. / Allendelagua herri txikia San
Anton gainaren oinetara dago. Tontorrean,
tenplarioen gaztelua esaten zaiona dago.
Harkaitzean eraikitako gaztelu txikia da, harresiaren eta dorrearen zatiren bat gordetzen
duena. Behe Erdi Aroan Jerusalemgo San
Juan Ordenarena izan zen.

El Pontarrón

100

665,1 km.

Castro-Urdiales
25.273 biz. / Castro-Urdiales Vespasianok
I. mendearen bigarren erdialdean autrigoien
Portus Amanus eskualdean sortutako
Flaviobriga haren aurrien gainean kokatuta
dago. Inperioaren loria ezagutu ondoren,
Antzin Aro Berantiarrean gainbehera aldi
luzea etorri zitzaion, harik eta arrantzale
etxalde sinplea bihurtu zen arte. Alfontso VIII.
Gaztelako erregeak XII. mendearen bigarren
erdialdean Logroño Forua eman izanak, Erdi
Aroko hiribilduaren sorrera ekarri zuen eta
lehen mailako zentro ekonomiko bihurtu,
beti ere, arrantza eta merkataritza jarduerak
egiten ziren portuari esker. Itsasertzeko Lau
Hiribilduetako bat izan zen eta Kantabria
nahiz Euskal Herriko hiribilduekin batera
Gaztelako Itsas Armadaren eta Gasteizen
arteko Ermandadeko kide, eta Behe Erdi
Aroan garapen aldi bizia ezagutu zuen.
Urrezko mende horien isla dira Santa Maria
eliza gotiko bikaina, gaztelu-itsasargiak eta
Santa Ana ermitak osatzen duten multzoa
eta alde zaharra osatzen duten kaleak. Bisitariaren gozagarri dira XIX. mende amaieran
eta XX.aren hasieran Bilborako errepidearen
zabalgunean eraikitako etxe eta txalet multzoa, hala nola Urdiales bertako Ballena udal
hilerri aparta.

257 biz. / Cérdigo, Cerredo mendi hegalaren
eta itsasertz malkartsuaren artean itxitako
herria da, oraindik ere landa izaerari eusten
diona zati handi batean. XIII. mendeko
eliza aipatu behar da, oinplano erromaniko
garatua duena. Gainera, XVI. mendearen eta
XVIII.aren artean eraikitako etxe polit asko
dago.

Cérdigoko kalea

Islares
3.179 biz. / San Roke ermita ondoko
Vera Cruz ospitalearen aurriak Donejakue
bideak Islares zeharkatzen zuen seinale
dira. Udalerri honetatik gertu dago Arenillas
kaia. XVI. mendearen amaiera aldean eraiki
zen Castro-Urdiales hiribilduaren aginduz,
Oriñon itsasadarraren bere eskumenko hegia
kontrol-pean izateko.

Islares
Arenillas kaia Islaresen

CastroUrdiales

El Pontarrón
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Santoña

Laredoko Salve hondartza

Santoña

Adal

Santa María
del Puerto

Treto

Colindres
N

< Irun - Hondarribia 213,1 km. >

Santoña

1.193 biz. / Liendo hondo-alde zapaleko
sakonune karstikoan kokaturiko herria da,
Kantauri aldeko artadiak dituzten gailur
malkartsuz inguratua dago eta arkitektura
zibil bikaineko eta eraikin historikoko landaauzoak ditu han hemenka.

11.257 biz. / Erdi Aroan Puerto esaten
zitzaion, erromatarren garaiko «portus» zela
eta. Aurri horien gainean eraiki zuten Santa
Maria parrokia-eliza. Gainera, Santoña, Kantabriako monasterio gune boteretsuenetakoa
izan zen Erdi Aroan. Inguru paregabeetan
kokatua, Buciero mendiaren oinetara eta
itsasoz eta padurez inguratua, Kantauriko
arrantza-portu garrantzitsuenetakoa da. Aro
Modernoko eta Garaikideko ondare militarra
azpimarratzekoa da. Bertako mota guztietako gotorlekuak eta bateriak penintsulako
iparraldeko lehentasunezko gune estrategikoa izan zeneko froga dira.

Liendoko harana
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6,2 km.
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Laredo Colindres

bilbidearen tarte honek natur ingurune zoragarriak zeharkatzen ditu,
kilometro gutxitan Liendo herriko
«poljéa» inguratzen duten kareharrizko tontor pikoetatik Laredoko
hareatza bikainetara eta Ason ibaiaren bokaleko paduratara doa eta.
Padura horiek dira Santoña, Victoria
eta Joyeleko Paduren Natur Parkeko
handienak. Bertan dago penintsula
iparraldeko itsas hegaztien babesleku garrantzitsuena eta garrantzi
ekologikoagatik da ezaguna. Etapa
honetan ere giza geografia kontraste
handikoa topatuko dugu, Liendo
abeltzain- eta nekazari-herritik edo
Laredo eta Santoña itsas-giroko herrietara egingo dugulako. Colindres
herrian bat egiten dute bi mundu
horiek, landa- eta itsas-giroek,
alegia. Itsasadarra zubi birakariaren
(Treto deitua) bidez zeharkatzen da.
Eiffelen eskolako azpiegitura horrek
merkantzia eta pertsonak, Donejakue
bidean zebiltzan erromesak barne,
beste hegira garraiatzen zituen gabarra ordeztu zuen.

653,9 km.

Liendo

La Pesquera
N-629

Laredo

Colindres

(Desde Laredo) 6,7 km.

11

5,0 km.
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El Pontarrón >
Colindres / Santoña (23,1 km. / 24,8 km.)

I

Laredo
11.816 biz. / 1.200 urtean Alfontso VIII.
Gaztelako
erregeak
Castro-Urdialeseko
forua eman zion San Martin elizaren inguruan
egituratutako herrixka txikiari. Horixe izan zen
Laredoren sorrera, gerora Kantabriako eta
Gaztelako erresumaren historian garrantzi
handia izan zuena, Erdi Aroan eta Aro Modernoan bereziki. Kostako Lau Hirietako bat da
eta Gaztelako Itsas Armadaren Ermandadeko
kide izan zen. Bertako portua, egun alde zaharra dagoen tokian kokatua, gerra ontzidi eta
errege segizioen lehorreratze-puntu izan zen.
XVIII. mendean gainbehera etorri zitzaion, baina XX. mendeko 60ko hamarkadatik aurrera,
turismoari esker, berriz ere gora egin zuen.
Herri zaharra nabarmendu behar da, herri zahar oinplanta ortogonalekoa eta San Frantzisko errebala, alegia. Guztiaren gainetik Santa
Maria parrokia-eliza dago. Tenplu gotikoa da
eta herriak Behe Erdi Aroan izandako loriaren
isla, barnealdean XV. mendeko Belengo Ama
Birjinaren erretaula flandestar bikaina duena.
Herriaren erakargarri turistiko nagusiena Salve
hondartza da. 4 km luze da eta Ason ibaiak
eta Santoñako badiaren hegoaldeko hegiak
osatutako espazioa ixten du.

Asón itsasadarra eta
Santoñako padurak

Colindres
7.826 biz. / Colindresek bi alde oso desberdin ditu; goialdekoa, landa-girokoa, XV eta
XVIII. mendeen artean eraikitako armarridun
etxe asko dituena eta, herrigunea, ibaiari
irabazitako eremuan eta lurreko garraiorako
bidegurutzean
kokatua,
arrantza-portu
garrantzitsukoa.
Treto zubia Colindresen
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45

Colindres / Santoña >
Güemes (39,8 km. / 27,8 km.)

12

< Irun - Hondarribia 236,2 km. >
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idea Trasmierako Merindade
zaharraren lurretan sartu da;
esan bezala, gabarra bidez Santoñatik, eta oinez, bestela, Asón
itsasadarraren gaineko Treto zubia
erabili bada. Eskualde historiko
horren ekialdean barrena egiten du
bideak, larredirako lautada txikien
eta horiek bereizten dituzten artadi
itxiko muinoen artetik. Treto, Gama,
Escalante, Castillo eta Meruelo dira
bidea igarotzen den barnealdeko
herriak, aukeratutako ibilbidearen
arabera. Horietan guztietan, borrokan dira tradizioari eta aspalditik
dorretxeen zaintzapean aldatu ez
den azienda- eta labore-giroari
eutsi nahia eta Kantabriako bazter
horretara eraikuntza berriko urbanizazioak ekarri dituen modernitatea.
Hala ere, landako Trasmieraren
funtsa bide osoan zehar sumatuko
dugu. Gozatua da Isla, Escalanteko
San Roman eta, batez ere, Bareyoko Santa Maria bezalako lekuak
bisitatzea.

B

Escalante
526 biz. / Escalanteko herrigunea berezia da,
Erdi Aroko herri zaharraren jatorrizko itxurari
eusten dioten kaleetan lerrokaturiko etxeak
baititu. Guztien artean zaharrenak dira aipagarrienak; esaterako, aztarna gotikokoak,
XVI eta XVIII. mendeen arteko armarridun
etxeak eta XIX. mendeko landetxe batzuk.
Herrigunetik landa, ekialderantz jota, paduren
ertzean, San Sebastian frantziskotarren komentua dago eta haren gainean, Montehano
mendiaren tontorrean, XIV. mendeko gaztelu
baten aurriak. Mendebalderantz eginez gero,
San Roman ermita erromanikoa dago, XII.
mende amaierakoa eta eskultura apaingarri
bikainekoa.

630,8 km.

dituena. Bertako herrigune modernoan badira intereseko eraikin batzuk, Zilla jauregia,
Velasco dorretxea edo Albaicín jauregia,
esaterako, XVII, XV eta XX. mendekoak direnak, hurrenez hurren.
Noja, Helgueraseko hondartzatik ikusita

Isla
301 biz. / San Julian eta Santa Basilisa eliza
barrokoa, kontzeju-etxe eta ospitale izandako eraikina («Santiago matamoros» irudia
duena), San Martin, San Roque eta San
Sebastian ermitak, Islako kondeen jauregimultzoa eta Novales, Rebollar eta Cabrahigo
dorreak, Erdi Aro eta Aro Modernoko arkitektura-bilduma bikaineko Isla herriko multzo
historikoaren parte dira.

Bareyo
Escalanteko kalea

Castillo
591 biz. / Castilloko paisaia Trasmierakoaren
isla da; alegia, larrez inguraturiko auzo txikiak,
lerrokaturiko landetxe multzoak dituztenak.
Venero leinuaren Behe Erdi Aroko hesidun
dorrea eta XV eta XVI. mendeko San Pedro
parrokia-eliza aipatu behar dira.

160 biz. / Herriaren kanpoaldeko tontor
batean dago Bareyoko Santa Maria eliza,
Kantabriako itsasaldeko erromanikoaren altxorretakoa dena. XIII. mende hasierako eraikina da, nabe bakarrekoa, alboetan kaperak
dituena eta apaingarri arkitektoniko asko,
kapitel, inposta, harburuak, kasu. Erromaniko garaiko bataiarria nabarmentzekoa da,
kiribil, palmorri eta lehoiz apaindua. Bertan
hobiratu zituzten XVIII. mendean herrian hil
ziren erromesetako batzuk.

Noja
2.635 biz. / Trengandin barrena helduko gara
Nojara Helgueraseko XVI. mendeko zubia
igaro ondoren. Auzo horietako lehendabizikoan kontzeju-ospitalea zegoen, zenbait
erromesen heriotzari buruzko XVIII eta XIX.
mendeetako agiriak dituena. Noja herri turistiko garrantzitsua da, hondartza zenbait eta
hotel eta gastronomia eskaintza nabarmena

Bareyoko Santa María
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tapa honetan bi aukera dago
Trasmiera utzi eta Santanderrera
ailegatzeko. Batetik, Somon txalupa
hartu eta badia zeharkatzea; bestetik, hegoaldetik jarraitzea oinez,
Miera ibaia Solaresen eta Solia
itsasadarra Conchan zeharkatuta.
Bigarren aukera eginez gero, Trasmiera ekialdeko paisaia laua atzean
utzi eta Peña Cabarga mendilerro
garaiaren behealdetik aurrera egingo
dugu. Antza, hori da Plinio Zaharrak
Kantabrian kokatzen zuen «oro
burdinezko» mendia.
Astillerora
hurbildu ahala, Bideak XIX. mende
amaierako eta XX. mende hasierako
meatzaritzak utziriko aztarnak paisaian nonahi ageri diren bazterrak
zeharkatzen ditu. Beharbada, deigarriena da lurren eta itsasadarraren
kolore gorrixka, meatze dekantaziorako putzuetako hondakin gordailuei
zor zaiena.

E

CA-145

Heraserako
bidegurutzea Santiago
Solares

La
Concha
Astillero

591 km.

Somo

«Pedreñera» ezaguna porturatzen, Somon

N-635

18,4 km.

< Irun - Hondarribia 276 km. >

1.728 biz. / Santanderko badia txalupaz zeharkatu nahi izanez gero, lehendabizi Somo
kostako herrira joan beharko da. Santanderrerako itsaso garraio zerbitzua eskaintzen
da bertan, ondoko Pedreña herrian geraldia
egiten duena. Bi bietan sektore turistikoaren
garrantzia nabarmena da, hala nola itsasoko
produktuei loturiko ostatu-eskaintza.

Peñacastillo

Revilla Muriedas
lía

La Concha

El Astillero

Parbayón
N-623

La
Concha

47

Güemes > El Astillero (35,8 km.)
Santander (23 km. itsasoz)

Solares
4.059 biz. / Miera ibaiaren ezkerraldean dago
Solares, Goi Erdi Aroko gotorlekuaren aurriak
dauden Pico del Castilloren gerizpean.
Cutellium castrum zeritzon gotorlekuari eta
Cudeyo eskualdeak izena zor dio. Trasmiera
Merindadeko mendebalearen komunikazio
lotunea den herria, bertako uren propietateengatik da ezaguna. Beroiei probetxu
ateratzen diete bertako instalazio termal
ospetsuek. Bainuetxeaz gain, XVII eta XVIII.
mendeetako arkitektura zibilaren hainbat
adibide interesgarri daude, Valbuenako zein
Rubalcabako markesen jauregia eta Sobremazas auzoan dagoen Cuetos etxea, kasu.

Solia zubia, Conchan

beraz, paisaia betiko itxuraldatu du eta asko
dira XIX eta XX. mendetako lan intentsiboen
aztarnak. Concha zen Solia itsasadarra
gurutzatzeko lekua. Horretarako balio zuen
izen bereko zubi gotiko berantiarrak, egun,
ikusi bai, baina zeharkatzerik ez dagoenak.
Bidea utzita, baina asko urrundu gabe,
Cabárceno Natur Parkea dago, basa bizitza
maite dutenek estimatuko duten geldialdia
egiteko aproposa.

Astillero
11.779 biz. / Herri garrantzitsu honen sorrera
eta egituraketa ontzigintzari eta meatzaritzari lotuta dago. Lehenaren kasuan, XVIII.
mendean loria handiak ezagutu zituen
Guarnizo Errege Ontziolagatik eta, aldiz, bigarrenarenean, XIX eta XX. mendeetan Peña
Cabargako burdin-minerala bildu eta itsasoz
banatzen zelako. Udalerriko hegoaldean
asko diren industria-hondakin garrantzitsuez
gain, Padura Zuriak eta Beltzak naturgune
babestuak nabarmendu behar dira, biak ere
hegazti espezie askoren bizileku eta haztegi
baitira.

Concha
487 biz. / Errepide zaharraren ibilbideari
jarraituz Peña Cabargaren hegaletik aurrera
egiten duela, Bidea Burdin Aroko Castilnegro
kastroa dagoen tontorraren azpitik igarotzen
da. Aurrerago, Liañon, Moreroko meatzegalerietatik ez urrun igarotzen da; erromatarren garaian ustiatu zen burdin aberastasun
handiko eskualde hori. Burdin-meatzaritzak,
ASTURIAS
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Donostia / San Sebastián > Zarautz (22,8 km.)
Santander

< Irun - Hondarribia 293 km. >

574 km.

182.762 biz. /

antanderren jatorria erromatarren
garaikoa bada ere, Erdi Aroan
egin zen hiribildu. San Emeterio eta
San Zeledonioren abadetxearen gerizpean sortua, Alfontso VIII.ak eman
zion Sahaguneko forua XII. mendearen amaieran eta orduan hasi zuen
hazkunde demografiko eta komertziala, Erdi Aroa eta Aro Modernoan
Kantauriko portu garrantzitsuenetako
bat bihurtzeko. XVII. mendean behera
egin ondoren, XVIII. mendeko itsas
merkataritzari esker suspertu zen
behin betiko, Gaztelako artilearen irteerako portu eta Amerikako koloniekin harreman komertzialak izateko
erreferentziazko puntu bihurtua.
Mende horren amaiera aldera jaso

S

zuen hiri-titulua eta XIX.aren bigarren
erdialdean Erregeen udako egoitzatako bat bihurtu zen. 1941ean, sute
izugarri batek alde zaharreko parte
handi bat kiskali zuen.
Santander eta Donejakue Bidea elkar
lotzen dituen erromes-ostatu bat
baino gehiago dago, Erdi Aroa eta
Aro Modernoan eraikiak: Santispiritu,
Kontsolazioko Santa Maria, San Lazaro, Guadalupeko Ama, Miserikordia, eta abar. XIV. mendekoa da kolegiata zaharreko nabean eraikitako
Santiagoren omenezko kapera. Eliza
horretan gurtzen ziren Emeterio eta
Zeledonio martirien erlikiak, Donejakue Bidean doazenak hirian daudela bisitan joan daitezen erakargarri.
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Pereda pasealekua eta Castelar
kalea –hiriaren lehen zabalgunea,
XVIII. mendekoa, eta haren
luzapena, hurrenez hurren– gurutzatzen diren lekuan dago
Puertochico. Nahiz eta hasiera
batean arrantza-portu izan zen
–Molnedoko dartsena– egun, aisia
txalupa txikiek atrakatu dezaketen
lekua da eta itsas-giroari eustea
lortu du.

3 Itsas museoa
Itsas museoaren eraikina
Santanderko bazter
onenetako batean dago eta
badiarako bista zoragarriak ditu.
Bertan ikusgai daude Espainiako
arrantza-etnografia gaietako
bilduma garrantzitsuenetako
batzuk. Gainera, itsas-historiari eta
zoologiari eskainiriko atalak ditu,
baita itsas ekosistema zenbait
antzeratzen dituzten ur-ontzi eta
akuarioak ere.

Victoria

7

6
Somo
tik

5,2 km.
Arrantza-portua

Jasokundeko Andra Mari katedrala
hainbat eraikinez osatutako multzoa da: beheko eliza edo Kristori
eskainia, XIII. mendekoa; katedrala
bera, XIII eta XIV. mendeen artean
eraikia eta kalostrapea, XV.
mendekoa. Eraikinean daude
Emeterio eta Zeledonio martirien
gorpuzkinak gordetzen dituzten
buru itxurako bi erlikia-ontziak.

Cerda itsasargia

4 Udaletxea
Udaletxe plaza da hiriaren erdigunea eta herrikoak nahiz bisitariak
biltzen diren lekua. Udaletxea, garai
batean frantziskotarren komentu
bat zegoen lekuan eraikia, XX.

mendearen hasierakoa da, parte
batean behintzat, egungo itxura
60ko hamarkadan eginiko berritze
lanei zor baitie.

5 Arrantzale auzoa
XX. mende hasierakoa da hiriaren
sarreran, portu berriaren alboan
kokaturiko etxaldea. Bertara aldatu
zituzten arrantzaleek eta beren
senideek bizilekuak eta lantokiak,
Puertochico eta Tetuan utzita. Hala,
bisita tipiko eta erakargarrienetakoa
da hirira doan turistarentzat.

6 Magdalena jauregia
Izen bereko penintsulan kokatua,
badiarako sarrera zaintzen balego
bezala, Magdalena jauregia dago,
herri-harpidetza bidez eraiki
zena 1912an eta errege familiari
oparitu zitzaiona udaldia eman
zezan. Eraikin bikaina da,
arkitektura ingeles, frantses eta
Kantabriakoaren eraginak dituena.
Egun, udal jabetzakoa da eta
Menéndez Pelayo Nazioarteko
Unibertsitatearen udako ikastaroak
bertan ematen dira.

7 Piquío lorategiak
Piquío lorategiak 1925ean eratu
ziren Sardineroko lehendabiziko
eta bigarren hondartza bereizten
dituzten harkaitzen gainean.
Santanderko gune turistikoenaren
erdian kokatuta daude, Kantaurira irekitako hondartza eta Gran
Casino edota Sardinero Hotela
bezalako eraikinen artean.
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antabriako etapatan luzeena egiteko, abiapuntua
zein aukeratzen den, bi ibilbide
jarraitu daitezke, bat egingo dutenak iritsiko diren lehendabiziko
ibaia zeharkatu aurretik: Pas
ibaia. Bidearen tarte honetan
horixe da ezaugarri nagusiena,
ibaiak itsasoratzen direnez, ezin
direla bokaleak oinez zeharkatu.
Gainera, bidaiari eta erromesak
hegi batetik bestera garraiatuko
dituen gabarrarik ez dagoenez,
hegoaldera jo beharra dago,
txalupak ordeztu zituzten zubiak
bertan baitaude. Bidearen aztarnak aurkituko ditugu, arkeologikoak Maliañon edo agiriak
Ongayon, baita bestelako aztarna historikoak ere, historiaurreko
leizeak, Erdi Aroko gazteluak,
Aro Modernoko zubiak edo 36ko
gerrako gotorlekuak, adibidez.
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Camargo

< Irun - Hondarribia 311,8 km. >
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Astillero / Santander >
Santillana del Mar (44,15 km. / 49,95 km.)
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Maliaño/Muriedas
9.563 / 13.124 biz. / Maliaño eta Muriedaseko
alde zaharrak zeharkatu eta gero, merezi du
ekialdera jo eta Maliaño mendiko hilerrira
hurbiltzeak, San Joaneko Miesko aztarnategi
arkeologikoa ikustera. Eliza erromaniko baten
hondakinak daude bertan, baita nekropolia
ere, biak ere I eta IV. mendeen arteko terma
erromatarren gainean eraikiak. Indusketa
arkeologikoek agerian utzi dute San Joan
eliza Bidearen geralekuetako bat zela Behe
Erdi Aroan. Horren froga dira aurkitu diren
pecten edo erromes-maskor zulodunak
eta txanpon galiziar eta portugesak. Ziur
aski, txalupaz zeharkatzen zuten badia
–egun, lehortuta eta beteta dagoena–
Santanderrerako bidean eta alderantziz.
Muriedasen, Pedro Velarderen etxe-museoa
eta Kantabriako Etnografia museoa daude,
landako bizimolde tradizionalak interesatzen
zaizkienek bisitatu gabe utzi ezin dituztenak.

Astillero

Arce

Mogro

Ongayo
Requejada
Santillana
del Mar

Boo de Pielagos eta Pas ibaia Tolio
mendiko metrailadora habitik

Boo de Piélagos
2.499 biz. / Herri honetatik gertu zegoen bidaiari eta erromesek Pas ibaia zeharkatzeko
erabiltzen zuten txalupa zerbitzua. Iparrerago
dago, kostako zati handi baten jabe dela,
Tolio edo Picota izenez ezagututako mendilerroa, 36ko gerrako gotorleku multzo aparta
duena: 20 metrailadora habi eta lubaki baino
gehiago, 1937an Errepublikaren aldeko soldaduek eraikiak.

Arce
2.400 biz. / Calzada auzoak izenean darama
Bidea herritik igarotzen zen arrastoa eta bi
bideek bat egiten duten puntua hartzen du.
Ibaian behera kilometroa egin baino lehen,
Pas ibaia zeharkatzen duen harrizko zubia
dago, XVI. mende amaieran eraikia.
Arceko zubia

Maliañoko San Joaneko aztarnategi arkeologikoa

Escobedo

Ntra. Sra. de
la Asunción

555,2 km.

1.417 biz. / Aldiz, Escobedotik barrena doan
bidea aukeratu dutenek Collado gaztelua
ikusiko dute, Goi Erdi Aroan eraiki eta duela urte gutxi batzuk berritu eta nabarmendu
dena. Gainera, Churi auzoko Pendo leizera
joan ahalko dira, Unescok Munduko Ondaren izendatu berri duenera Kantabriako beste
8 leizerekin eta Euskal Herriko eta Asturiasko
beste 8rekin batera, bertako leize-arte paleolitikoa miresteko.

Ongayo
188 biz. / Ongayo parean, bertakoek
Donejakue bidea esaten dioten bide zahar bat
dagoela, bat egiten dute egungo ibilbideak
eta garai batean Saja ibaia Cortiguerako
Santo Domingo elizaren txalupa zerbitzuari
esker zeharkatzen zutenek zeramatenak.
1107 urteko data daraman agiri batean
horixe adierazten da, erromesek erabiltzen
zituztela zerbitzu horiek, alegia.
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Santillana del Mar > Comillas

(23,5 km.)

< Irun - Hondarribia 355,95 km. >
Santillana del Mar
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antillana del Mar herrian egiten du
bat Bideak Besaya, Camesa eta
Pisuerga haranetatik datorren Frantses
Bidearekin eta, ondorioz, Donejakuera
doazen ibilbideen lotune garrantzitsuenetakoa da. Bertako alde zaharrean ibiliz gero, ez da irudimen handia
behar denboran atzera egin izana uste
izateko, Erdi Aroaren amaierara edota
Aro Modernoaren hasierara, alegia.
Kaleetako harri-zolak, herriko erromes
bisitarientzako ospitaleetan atseden
hartu zutenek zapaldu zituztenak,
garai batekoen arrastoan datozenen miran daude. Bertatik aurrera
ibilbideak mendebaldera egiten du,
itsasertzetik hurbil, itsasertzeko haran
txiki zenbait sigi-sagaka zeharkatuz,
larreek nahiz mendi-hegal basotsuek
eta kostaldeko labarrekin talka egiten
duen itsasoak ia elkar ukitzen duten
lekurantz. Cigüenzako elizaren dorre
barrokoak eta Cobreceseko abatetxearen eta parrokiaren pinakulu neogotikoak bistan izango ditugu ibilbide
osoan zehar.
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Cóbreces
Cigüenza

Concha
La Iglesia
Comillas

ASTURIAS
Cigüenza

90 biz. / Cigüenza auzo txikia eratzen duten
etxe tradizionalen artean dago San Martin
eliza, aurrealde nagusian ohiko bi dorreak
dituena. Kantabriako barrokoaren adibide
onenetakoa da, indiano baten aginduz eraiki
zen XVIII. mendearen erdialdera eta estilo kolonialaren eragin handia du.

N

CA-135

511,05 km.

Cigüenzako San Martin eliza

Santillana
1.081 biz. / Santillana herria Santa Juliana
abatetxe boteretsuaren gerizpean sortu zen.
Bertan gorde eta gurtzen ziren martiriaren
erlikiak. Goi eta Tarteko Erdi Aroan, haren
boterea Kantabriako erdi eta mendebaldera
hedatu zen eta bere kontrolpean geratu ziren
hainbat eliza eta ermita. Bertako alde zaharra
munduan ezaguna da Aro Modernoko
itxurari eusteagatik, ‘Y’ gisako ardatza
eratzen duten bi kale nagusiko egitura dela
eta, hain juxtu. Muturretan, Kolegiata eta
XV. mendeko Merino dorrea duen Plaza
Nagusia daude. Lehenean, penintsulako
iparraldeko erromanikoaren altxorretako bat,
batez ere, kalostrapea eta bertako kapitel
historiatuen multzo ederra aipatu behar dira.
XV. mendeko Don Borjaren dorrea, XVI eta
XVII. mendeetako Arranoaren eta Parraren
etxeak eta Benemejís markesaren jauregia
ere aipatzeko moduko eraikinak dira. Halaber
dago bertako alde zaharrean Regina Coeli
elizbarrutiko museoa, Kantabriako ondare
erlijiosoari eskainia. Museoez ari bagara,
nahitaez egin behar dugu kilometro eta erdi
hegoaldera, jatorrizkoaren alboko Altamira
leizearen erreplika eta museoa bisitatzera.
Haitzuloa, 1.985ean Unescok Munduko
Ondare izendatua, historiaurreko leizeartearen adibide onenetakoa da munduan
eta bertako polikromatuen aretoari arte
paleolitikoaren Kapera Sixtinoa esaten zaio.

Cóbreces
596 biz. / Herriaren jatorria gutxienez X.
mendean kokatu daitekeen arren, Santillanako kartularioan Caopreces gisa azaltzen
baita, Cóbrecesen historia Viaceliko Santa
Maria abatetxe zistertarrari lotuta dago. Eliza, monasterioa, behitegia eta ostatua dituen
eraikin multzoa da, XX. mendean eraikia eta
estilo neogotikokoa, penintsula iparraldeko
abade zistertar komunitate gutxietako bat
hartzen duena. Estilo berekoa da parrokiaeliza, San Pedro Ad Vincula izenekoa.
Cóbreces
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San Vicente de la Barquera

San Vicenteko itsasadarra

San Andrés

6,25 km.

N-634

La Revilla

Mijegos

Santa Marina

Gerra

CA-131

Los Llaos

El Tejo

Cara
El Tejo
Santa Ana

Sana Ana

La
Rabia

Trasvia
La Rabia

Comillas

N

Comillas

omillas eta San Vicente de la Barquera arteko etapa osoa Oyambre
Natura Parkeko lurretan barrena egingo
dugu. 5.800 hektarea babestu horiek
aberastasun ekologiko handikoak
dira. Paisaian larreak eta itsasadarren
ondoriozko
padurak
tartekatzen
dira; esaterako, Zapedoko eta Turbio
ibaiaren padurak Rabia itsasadarrean,
Rubín eta Pombokoak San Vicenteko
itsasadarrean, hondartza ikusgarriez
gain, Rabia, Oyambre eta Merón, kasu,
besteak beste. Erreserbako ibilbidea,
naturarekiko loturagatik interesgarria
izateaz gain, baliagarria da bi monumentu multzo erabat desberdin
baina parerik ez dutenen arteko tartea
egiteko: batetik, Comillaseko kosmopolitismo modernista, Capricho etxea,
Unibertsitatea eta Sobrellano jauregia
direla horren adibide, eta bestetik, San
Vicenteko itsas-arkitektura eta Erdi
Arokoa, arrantzaleen etxeak, eliza gotikoa eta harkaitzetako gaztelua, kasu.
Herri horretara iristen da ibilbidearen
bide-adarra, Liébanatik Kantauri mendikatea zeharkatzen duena Frantses
Bidearekin bat egiteko.
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< Irun - Hondarribia 379,35 km. >

ASTURIAS

San Vicente
de la Barquera

5,3 km.
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Comillas >
San Vicente de la Barquera (11,55 km.)

Mazarako
La Revilla bidegurutzea

El Tejo
Golf zelaia
San Vicente

Comillas
1.943 biz. / Comillasen eta Bidearen arteko
harremana aspaldikoa da; izan ere, XVI.
mendearen hasieran «Santiagora doazen
erromesentzako bideko ostatua» eraiki zen.
XIX. mendearen amaieran egin zuen gora
herriak, Comillaseko lehen markesaren mezenasgoari esker. Bere aginduz eraiki ziren
etxerik ezagunenak: gaztelaniaren nazioarteko ikerketa zentro bihurtu den Unibertsitate
Pontifizioaren eraikina, eragin modernistako
Sobrellano jauregi neogotikoa, markesaren
eta bere senideen gorpuzkinak gordetzen
dituen kapera-panteoia, baina batez ere,
Capricho etxea, Gaudík egina eklektizismotik
modernismorako aldaketa garaian eta hiriari
ospea ematen diona. Hilerria ere aipatzeko
modukoa da. Eliza gotiko baten aurrien inguruan eraiki zen eta Llimonak eginiko aingeru
eskultura ikusgarria du. Herri monumentala
izateaz gain, Comillas Oyambre Natura
Parkerako sarrerako atea da.

Comillaseko hilerria eta unibertsitatea

El Tejo
63 biz. / Parkearen barruan dago Tejo
herria, XI. mendean Santa Maria abadetxe
aurrepremontretarra zegoen lekuan. Egun,
parrokia-eliza da, Santa Mariari eskainia
halaber, eta jatorri erromaniko eta gotikoaren
aztarnak ditu.

487,65 km.

Aurpegia eta kostaldea Tejotik

San Vicente de
la Barquera
3.446 biz. / Kostaldeko Lau hirietan mendebalderago dagoena da eta Erdi Aroko loriak
oraindik ere egungo itxuran nabari dira, nahiz
eta azken urteotan izugarri hazi den. 1210ean
Alfontso VIII.ak eman zion forua, Gaztelako
Itsas Armadaren Ermandadeko kide izan zen
eta Erdi Aroan itsas-zentro gisa ospetu zen,
merkataritza, balea ehiza eta alturako arrantzari esker. Alderik zaharrena, mutur batean
Aingeruen Santa Maria parrokia-eliza eta bestean Erregearen gaztelua dituen luzetarako
ardatz itxurakoa, harresiz bildua izan zen garai
batean eta oraindik ere zenbait tarte eta ate
zutik dira. Horietako bat, hegoaldera ematen
duena, «erromesaren atea» esaten zaiona,
Santiagora zihoazenak bertatik igaro ziren
seinale da. Donejakue Bideari lotzen duten
aztarnak dira XV. mendean elizaren alboan
zegoen ospitalea eta elizan gordetzen den
Jakue erromesaren irudia. Beheko aldean,
Erdi Aroko errebaletatik sortua, herriaren irudi
ezagunena erakusten duen arrantzale-etxe
tipiko asko dago. Irudi horretan beti ageri da
Maza zubia, bokalea zeharkatzeko, hogeita
hamar begi dauzkana.
San Vicente de la Barquera
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N-621

Molleda

Bustío

ASTURIAS

2,5 km.

a

Pesués
1,95

Muñorrodero

Pesués

Pechón

Estrada

Jorca
211

Serdio
CA-483

Estrada

Prellezo
Estrada
Lotunea bideadarrarekin

N-634

CA-843

N

Hortigal

Santillán

7,4 km.

S. Vicente de la Barquera

antabriako azken etapa honetan, Bidea itsasertzetik aldendu
egiten da San Vicente de la Barquera
uztean eta barrualdera jotzen du
mendebaldeko itsasaldearen bila.
Inguru gorabeheratsuan barrena
egiten du aurrera, mendi hegaletako
larrez eta kareharrizko mendi basotsuz inguratua. Berriz ere iparrera
biratzen duenean Nansa ibaiertzera
iritsi eta Kantabriako alde horiek eta
Asturias ekialdeko zati horrek ezaugarri dituzten itsasaldeko mendilerro
zapal handiak topatzen ditu: Jerra
eta Pechón, hain zuzen ere, Tina
Menor itsasadarra zaintzen dutenak.
Atzean da Val de San Vicenteko kostalde koskaduna eta bertako basa
itxurako hondartzak eta lurmutur
harkaiztsuak. Berellín hondartza eta
Prellezoko Castillo kastroa Burdin
Aroan kokatuta zegoen lurmuturra
dira horren adibide. Deva ibaiaren
eskuinaldeko Unquera herritik Bustio
ageri da zubiaren bestaldean. Asturiasko herri horretan hasten da Printzerriko ibilbidea. Bertan amaitzen da
Kantabriako lurretan emaniko aldia.
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< Irun - Hondarribia 390,9 km. >

D

Unquera
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San Vicente de la Barquera >
Unquera (Bustio) (16 km.)

19 biz. / Bidegurutzea zaintzen bezala,
kareharrizko muino baten gainean dago
Estrada dorrea. Behe Erdi Aroko eraikin
gotortua da, XIV. mendekoa, hiru solairuko
dorrea, kapera eta biltzen duen almenadun
harresia dituena.

379 biz. / Tina Menor itsasadarraren alboetako batean dago Pesués. Etxebizitza tipikoen multzo interesgarriak topatuko ditugu
herri honetan, Aldea auzokoak eta Valledaleko
XVIII. mendeko jauretxeak, kasu. Garai batean, itsasadarra txalupa bidez zeharkatzen
zen eta horrexegatik esaten zaio esaten zaion
bezala ezkerraldeko leku bati. Tina Menorreko
aberastasun biologikoa dela eta, 70eko hamarkadan penintsulan itsas-laboreetara bideratutako aurreneko enpresatakoa kokatu zen
bertan, egun ere lanean diharduena.

Tina Menor itsasadarra Pesuesen

Unquera

Salin Iturriko leizearen inguruak,
Muñorroderon

Muñorrodero
108 biz. / Bidetik hegoaldera hogeitaka
metro eginda, Nansa ibaiertzean, Muñorrodero dago. Plazan kantabriar estiloko etxe
tipikoen multzoa nabarmentzen da, hala
nola, zertxobait urrunago egon arren, Tesna
auzoko estilo bereko etxe lerroa. Handik gertu, hilerrian, Erdi Aroko Pagadiko Ama Birjinaren elizaren hondakinak daude, elementu
erromanikoak eta gotikoak dituztenak eta XIII
eta XIV. mendeen artekoak direnak. Atzera
Bidera etorrita, herri horretan bertan, baina
iparreko bandan, Salín iturriaren leizea dago,
urtearen gehienean bertako galeriak urpean
dituena eta leize-arte paleolitikoaren hainbat
lagineko aztarnategi arkeologiko garrantzitsua dena.

911 biz. / Bideak Kantabrian duen azken
geralekua da Unquera. Deva ibaiaren eskuinaldean dago, Tina Mayor esaten zaion itsasadarrean. Trenbide eta errepide lotune garrantzitsua da, bertan gurutzatzen dira kosta
ekialdetik mendebaldera zeharkatzen duten
bideak eta Liébana haranera doazenak. Horrexen eragina nabari da hirigintzan. Itxura
garaikideko herria da, N-634 errepidearen
alboetara egituratua eta XIX. mende amaierako eta XX. hasierako eraikin zenbait dituena.
Turismoaren eskutik etorri zaio garapena eta
gero eta handiagoa da hotel eskaintza eta
abentura jardueretara bideraturiko enpresa
kopurua, inguruko baldintza natural bikainek
horretarako bidea ematen baitute.
Unquerako zubia
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Bustio > Po (25,6 km.)

< Irun - Hondarribia 406,9 km. >

Pendueles

Po

Porrúa

249 biz. / Herri txiki honetan, hondartza politaz gain, San Acisclo parrokia elizaren dorre
neoerromanikoa eta Santa Engracia jauregia
(1870) aipatu behar dira.

AS-236

Altares

Llanes

2,5 km.

Po
La Pereda

Llanes
Virgen de la Guía

San
Acisclo
eliza

Santiusteko benta Llanesen

La Galguera

Andrín
12,2 km.

Purón

N

Puertas
Biegu
Capilla
S. Pedro

Pendueles

Vidiago

Pendules
S. Acisclo

Borbolla
Carranzo

Buelna

8,9 km.

Tresgrandas
Boquerizo

Colombres

Jana 607

Capilla del Cristo

2 km.

Villanueva
Colombres

N-634

Monasterio
Sta. Mª de Tina

Deva
N-621

Buelles

Molleda

CANTABRIA

onejakue Bidea Tina Mayor itsasadarraren gaineko erkidegoarteko
zubiaren bidez sartzen da Asturiasera,
Deva ibaiak, itsasoak irentsi aurretik,
azken metroak egiten dituen lekuan. Bustio da Kostako Bidearen abiapuntua Asturiasen. Ribadedeva eta Llanes herriak
Mexikora eta Kubara joandakoen adibide
paregabea dira. Jauretxe bereziak eta
indiano-etxe bikainak lagun izango ditugu ibai, hondartza, itsas-labar, kostalde
berde eta kareharrizkoa zeharkatzean eta
inguruetako Cuera mendilerroa, bidearen
hegoaldea zaintzen duela. Llaneseko
herrixkak eta hiria bera aski erakargarriak
dira, bestalde, Bidearen zati honetan.
Zalantzarik gabe, ikuskizun paregabea
da bufoiei begiratzea (itsasoak kostertzeko harkaitzetan eginiko zuloak), Pindal
leizeko margoak mirestea edo Peña Túko
(Puertas) historiaurreko idolora hurbiltzea. Inguru haietan jota hasperendunez
zipriztindutako asturiera hitz egiten da
eta antigoaleko ohitura asko gordetzen
dira: dantzak, janzkera eta herriko jaiak,
erramuak eta suak barne.
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Bustio

Bustioko ibai-portua

215 biz. / Tina Mayor itsasadarretik gertu,
Deva ibaiaren ezkerraldean, Asturias eta
Kantabriako mugan dagoen herria Donejakue Bideak nahitaez zeharkatu beharrekoa
zen. Arrantza-portua du, herrigunetik aparte
xamar, Pimiango dagoen mendilerro lauaren
oinetan.

Emigrazioaren museoa, Indianoen fitxategia

Colombres
1.135 biz. / Herri lasai hau da Carlos V. hartu zuena Espainiara egin zuen lehendabiziko
bidaian eta Ribadedevako kontzejuko hiriburua. Muino baten gainean dago eta bertatik indiano arkitekturaren adibide asko ageri
da, XIX. mendeko Udaletxe plaza eta Indianoen fitxategia dagoen Guadalupe jauregia,
kasu. Etxea eta lorategia Mexikora joandako
Iñigo Noriega Lasorenak izan ziren. 1906an
etxea eraikitzeko agindua eman eta emaztearen izen jarri zion. Santa Maria eliza ere
aipatzeko modukoa da, dorre eta pinakulu
sendoz apaindua. Colombresen biltzen dira
kontzejuak eskaintzen dituen zerbitzuetako
gehienak.

Llanes
4.643 biz. / XIII. mendean jaso zuen hiriforua eta arrantzarako eta balea ehizarako
portuari esker egin zuen gora. Donejakue
Bidea bertatik igaro zen froga da harresiz
bildutako eremutik kanpo zegoen ospitalea,
baina, egun, kapera besterik ez da geratzen.
Ondare historiko aberatsekoa da, aurrealde
nagusian Santiagoren eta erromes batzuen
irudiz apaindutako arkiboltak dauzkan Santa
Maria eliza erromaniko gotikoa, kasu. Inguruetan XV. mendetik XVIII.era arteko eraikinak
daude ikusgai, Magdalena kapera gotikoa,
Gaztañaga jauregia eta Estradako dukeen
jauregia, adibidez.
Llanes modernoaren ezaugarri nagusia
Memoriaren kuboak dira, Agustin Ibarrola
margolariak Llaneseko portuko hormigoizko
kubo erraldoietan eginiko lana, alegia. Arte
publikoaren adierazpen onenetakoa da, artistaren betiko elementuez gain, Llaneseko
historia eta kulturarenak ere batzen dituena.
Llanes gauez
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Po > Ribadesella/Ribeseya (26,6 km.)

Ribadesella

N-634

< Irun - Hondarribia 432,5 km. >

rrearen egoitza da. Egun, turismo eta ostalaritza eskaintza bikaina du Nueva herrixkak
(hotelak, landetxeak, oporraldiko etxeak, jatetxeak eta apartamentuak).

Sella

Llovio

Ribadesella/
Collera Ribeseya

Mofrecho
900

434,5 km.

Meluerda

9,6 km.

San Julián

Ribadesella/Ribeseya

Camango
La Paz
AS-263

Baua

Toriello
Doloretako Andre Mariaren eliza (Barru)

566

Cuerres

A-8

lanes
eta
Ribadesella/Ribeseya
lotzen zituen Erdi Aroko bidea egun
asfaltoak estali duen arren, Naves eta
Ventaren artean oraindik ere ikusgai
dago. Etapa honetan, Sueve mendilerroa
izango dugu lagun. Harea doratuko
hondartza zabalak eta kareharri sakabanatuagoak ageri dira berdea nagusitzen
den kostako bidean.
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de Pría
2,1 km.

Silviella

La Magdalena

Villanueva

Nueva

Nueva

Llames

S. Juan y
S. Lorenzo
A-8

Los Carriles

Denbora izanez gero, merezi du historiaurreko Tito Bustillo leizera hurbiltzea,
munduko arte ‘paleolitikoaren katedralera’. Ibilaldiaren amaieran Ribadesella/
RIbeseya hiria dago, Kantaurira itsasoratu baino lehen Sella ibaiak eratzen duen
bokale zabal eta seguruak babestua.
Herri horretan amaitzen da pirautxoen
festa, munduan ezaguna den Sella ibaiaren nazioarteko jaitsiera, jaia eta lehia
elkartzen dituena. Gainera, kontzeju horretako itsas-labarrak Asturiasko Ibilbide
Jurasikoaren erdigunea dira, bertako
dinosauro aztarnak direla eta.
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Barruko hondartza

Barru
432 biz. / Itsasadarraren ertzean kokaturiko
herri txikia da, itsas paisaia ederrekoa.
Begientzako gozagarri da Doloretako Andre
Mariaren eliza, XVIII. mendean eraikia,
estilo neoklasikokoa, itxura apartekoa eta
hondartza arteko lurmutur batean kokatua.

Nuevako eliza

Nueva
752 biz. / XIX. mende amaieran eta XX.aren
hasieran eraikitako jauretxe eta jauregien
ederragatik nabarmentzen da Nueva. Indiano-etxe askoko herri polita da, antigoaleko
ospitalearen kapera bisitagai duena. Vega
del Sellako kondearen jauregia (XVII eta XVIII.
mendeak) kontzejuko Erdi Aroko dorre zaharrenetakoa den (1032 urteko agiri batean
aipatzen da) Aguilar de San Jorgetarren do-

3.147 biz. / Asturiasko portu garrantzitsuenetakoa zen Behe Erdi Aroan, erromes eta
merkatari askori eskualderako ongi etorria
ematen baitzien. XIII. mendean sortua, Erdi
Aroan San Sebastian ospitalea zegoen bertan, erromaniko garaiko tenplu baten gainean eraikita dagoen eta erretaula nagusi
interesgarria duen Santa Maria Magdalena
elizaren aldamenean kokatua. Bertako alde
zaharra eta arrantzale-auzo ohia, multzo
historiko artistiko izendatu zuten eta hainbat
armarridun etxe gordetzen ditu, Dario de Regoyos margolari inpresionistaren jaiotetxea,
kasu. Cutretarren errenazimenduko jauregia
ere nabarmendu behar da, aurrealde platereskoa duena eta egun udaletxea dena.
Herriaren goialdetik Europako mendiak eta
zeruertzean galtzen den Kantauri itsasoa
ikusten diren panoramika ezin hobea dago.
Santa Marina hondartza, Europako Mendien
hondartza ere esaten zaiona Natura Parketik gertu dagoelako, 35 kilometrora bakarrik.
Sella ibaiaren bokalean dago eta harea doratu eta meheko maskor zabala eratzen du.
XX. mende hasierako jauregiak ditu nonahi.

Itsasoa eta mendia, Ribadesella
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Vega hondartza
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i zati aski desberdineko etapa da.
Lehena, Islara iristen dena, itsasaldeko ibilbide peto-petoa da. Larre eta
itsas-labarren artetik doa bidea, beti ere
Sueve mendiaren gerizpe onuragarrian.
Mendi horretan oraindik ere asturkoi Asturiasko bertako zaldi motako buru asko
bizi dira. Eskualdeko herri eta herrixkak
Asturias
erdi-ekialdeko
itsasaldeko
erakusgarri dira.
Bigarrena itsasaldetik urrundu egiten da
eta barnealdeko itsasaldeko haranak
zeharkatzen ditu landa giro baketsuko
bide lasaietan barrena. Mendiak, ibarrak,
ibaiak eta errekak, baina baita Bidearen
historia darien monumentu txiki eta
handiak ere, guztiak, Bidean aurrera egin
ahala ezagutzekoak.
Bide nagusitik urrats gutxi batzuetara
aurkituko ditugu Gobiendeseko Santiago
eliza aurrerromanikoa, Rierako etxe eta
horreo multzoak bezalako lagin etnografiko bikainak, baita inguruetako antigoaleko zeltizazioaren froga ukaezinak
ere, Duesosen gordetako izar asturzelta,
kasu.
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Lué
El Conyéu
Pis

AS-260

Vega
La Magdalena

Abeo
San Pedro

Tereñes
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Sobreño
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N-634

Santianes

San
Cristobal
eliza

Priesca

San Salvador

A-8

Ribadesella
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Ribadesella/Ribeseya >
Sebrayu (31,4 km.)

Sella

Ribadesella/Ribeseya

140m.
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0 Ribadesella/Ribeseya

Priesca

Colunga
La Isla
Sebrayu

Vega (Ribadesella/Ribeseya)
93 biz. / Mendi-hegalean multzokatutako
herria, hondartzaren eta mendiaren artean
kokatua, landa arkitektura oso interesgarria
eta Asturiasko horreoen adibide onak
dituena. Era berean, 1772ko Magdalenaren
kapera aipatu behar da. Hondartzan Acebu
errekastoa zeharkatzeko erabiltzen zen Erdi
Aroko zubiaren hondakinak daude eta handik
hurbil Entrepeñeseko haitzartea, jatorri
ordoviziarreko kuartzozko orratz formazio
izugarriak dituena. Hala, bai hondartza, bai
haitzartea, Asturiasko Natura Monumentu
izendatu dituzte.

407,9 km.

rik zaharrenean ageri da, «Colunca» esaten
baita bertan. Egun, inguruetako herrigune
handi eta komertzialena da, orotariko zerbitzuak eskaintzen dituena. Bertako alde
zaharra, pilatutako baserri eta kale eraketa
bihurrikoa, ondare monumental handikoa da
eta nabarmentzekoak dira herri-kaxko osoan
dauden jauretxe asturiar ederrak, Pablos leinuarena (1910eko eraikin modernista) edota Alonso de Covián leinuarena (Asturiasko
arkitektura errenazentistaren adibide) Esaten
denaren arabera, Carlos V.ak bertan eman
zuen gaua 1517an Tazonesen lehorreratu
zenean. Berdin dira azpimarratzekoak XVII
eta XVIII. mendeko etxe ataripedunak, Real
kalekoak, 1662ko Loretoko Ama Birjinaren
ermita, kasu.

Priesca
98 biz. / Herrixka txiki honetan, 921ean
kontsakratutako San Salvador tenplu aurrerromanikoa bisitatzeak merezi du. Bestalde,
Priesca nabarmentzekoa da: Asturiasko hiriburuaren gertutasunak Bidea Donejakueren zeinu eta seinalez betetzea dakarkiola.
Tenpluak, monasterioak eta fundazioak garai
bateko Asturiasko errege gortearen eragin
handieneko eremuan gaudelako adierazgarri
dira.
Priescako San Salvador eliza

Colunga
1.167 biz. / Ribadesella/Ribeseya eta Villaviciosa arteko bide historikoetako bat Gobiendesko Santiagotik igarotzen zen herri
honetara iristeko. Bertan dago XVI. mendearen bigarren erdian eraiki zen eta erantsitako
erromes-ostatua zuen Santa Ana kapera.
Herriaren jatorria XIII. mendean kokatzen da
eta berari buruzko historiako lehendabiziko
aipamena Asturiasko Erdi Aroko pergamino-
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Sebrayu > Gijón/Xixón (30,6 km.)

A

Gijón / Xixón

AS-246

Gijón/
Xixón

AS-1

AS-248
A-8

Iglesia
de Arriba
San Julián

San Pedro

Somio

Iglesia
de Abajo

AS-247

Cefontes

Deva

Robledo
16,1 km.

San Salvador

Cabuenes
Pontica

La Olla

Samiguel
de Llonxes
Castiello
El Fonduxu

1,6 km.

Curiella

0,5

AS-256

Grases

Pelapotros
411

Camoca
Esteka
Jatorrizko
Bidera

A-8

Bedriñana

La Parra

Bozanes
AS-255

San Juan

Amandi

Villaviciosa

Ría de

sa

Solares

Tornón

367

Miravalles
Breceña

Capilla
Sebrayo

Sebrayu

400m.

Gurutzearen gaina

300
200
Niévares

100

Amandi
Villaviciosa
0
Sebrayu

Amandiko San Joan eliza

Amandi
531 biz. / Villaviciosako kanpoaldeko
herri honetan dago, eskualdeko eraikin
erromanikoen artean, edertasun bereziagatik
ezaguna den tenplua. Alegia, Amandiko San
Joan eliza, abside bikain eta dotorekoa,
zutabe, inposta eta molduradun bao ederrak
dituena. Barnealdeko hormako arkuteriari
zutabe atxikiek eusten diote eta azken
horiei, aldiz, lurzorutik gora egiten duten
zutabetxoek.

Devako ermita

Deva

Gijón / Xixón

376,5 km.

Gijón/Xixón
264.093 biz. / Kantauri itsasoak baldintzatu du Gijóngo historia 5.000 urtez baino
gehiago. Erromatarren garaiko aztarnak eta
lehenagokoak ageri dira Campa de Torresen,
Espainia iparraldeko herri gotortu nagusienetakoa (K.a. 490 urtea baino lehenagokoa),
eta Campo Valdéseko terma-multzoan (K.o.
I. mendeko eraikin publikoa). XV. mendean,
arrantzale-auzoa ibarrean zegoen, balea
ehiza eta arrain txikiagoen arrantza bizibide
zuela, eta ostatu gisa erabiltzen zen etxea ere
bazuen. XVIII. mendean, baina batez ere XIX.
ean, izan zen hiriaren garapen aldi handiena
eta ordukoen seinale dira Revillagigedo eta
Valdés jauregiak (XVIII eta XVII. mendekoak,
hurrenez hurren), jauretxeak eta Remedios
eta Trinitate kaperak. Hirian museo asko
dago, baina aipatzekotan Jovellanos, Barjola
eta Nicanor Piñoleri eskainitakoak gomendatuko ditugu. Aipamen berezia behar du
Laboral Kulturaren Hiria sormen komunitateak, Gijóngo Unibertsitate Laborala zegoen
eraikina hartzen duenak. XX. mendearen
erdialdean eraikitako eraikin erraldoiak
langileen seme-alabei lan heziketa onena
eskaintzea xede zuen, baina XXI. mendean
eraldaketa jarraituko kultura espazio bihurtu
da. Lorategi botaniko atlantiarra eta Akuariuma dira Gijóngo eskaintza turistikoaren beste
aukeretako bi.
Gijóngo kirol kaia

636 biz. / Gijónetik kilometro gutxira dago
San Salvador eliza nabarmentzen den herri txiki hau. Garai batean izandako itxuratik
arkuteria, kontsakratzeko harria eta zizelkatze landugabeko kapitel bat baino ez dira
geratzen. Monasterioko eliza zen 1000. urte
inguruan sortua zenean. Dena dela, interes
artistikoaz gain, tenpluak bisitariari eskaintzen dion onena Gijóngo landa paisaia ederrenetakoan kokatua egotea da.

io

Lugás
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Carda
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6,6 km.

Amandi

La Obra

sturias erdialdeko itsasaldera
iritsi gara.
Horreoak dauden
herri eta herrixkak
asko dira Villaviciosa
kontzejuko mendi
eta haranetan, eta
bertako ibaietan
oraindik ere errota
hidrauliko zaharrak
ikusteko aukera
dago. Gijóngo
Casquitako bidegurutzea
itsasaldeko lautada
etzana dator gero,
itsasoa atzealdean ikusten dela.
Casquita da Bideak Gijónerako edota
Oviedorako norabidea hartzen duen
lekua. Itsasertzeko hirirako bidean dago
Pion, Santiagoren izeneko parrokia-eliza
duena, baita Deva ere, tenplu aurrerromaniko baten hondakinak dituena. Unibertsitate Laboralaren paretik pasatzean
XX. mendeko ukitu grekolatinoko dorre
tentea duen eraikin itzela miretsiko dugu.
Somio bizitegi-auzoa bisitatzea ere
nahitaezkoa da, aurrera egin eta Piles
ibaia igaro ondoren, San Lorenzo hondartzatik ibiliko garelako, amaieran, gunerik zaharrena topatzeko, Cimadevilla
auzoa, alegia, arrantzaleena eta hiriaren
sorburu dena. Gijónen hiri asturiarretan
populatuenak eskaintzen dituen zerbitzu
kontaezinez gozatzeko aukera dago.

ll
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Villaviciosa

N-632

Niévares

N

Sebrayu

535

A-64

5,8 km.

Niévares Alto de la Cruz

Pion
Santiago

< Irun - Hondarribia 490,5 km. >
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Gijón/Xixón
Donostia / San Sebastián > Zarautz (22,8 km.)

< Irun - Hondarribia 521,1 km. >

345,9 km.

278.242 biz. /

1 Cimavilla auzoa

G

ijón da hiri asturiarretan handiena. Hiri moderno eta dinamikoa
da, itsasoari irekia eta landaguneak
inguratua, paisaia eta ingurumen kalitate bikaineko kokapena duela.

torria irizten zaion lurmuturrera, alegia. Garatu egin zen gero eta XIX.
mendetik aurrera Asturiasko ekonomiaren motore bihurtu, portuko eta
industria jarduerei esker.

Gijón hiriaren historia luzea da, kastroen garaikoa gutxienik, Campa Torresen, Donejakue Bidetik hurbil, K.a.
VII. mendetik K.o. I. mendera arte
izan zen astur-herrixka abiapuntu
duena. Erromatarren konkista dela
eta, talde hark Santa Catalina muinora jo zuen, orain Cimavilla arrantzale
auzoa dagoen eta Gijón denaren ja-

Sortaldetik sartaldera zeharkatzen
du Gijóngo kontzejua Donejakue bideak. Hala, gozatu ahalko dugu bai
landaguneko xarmarekin, bai kalitatezko turismoa sustatzera (lehen
mailako kultura, kirol eta natura ekipamenduen bidez) indarrak jarri dituen hiriko giro biziarekin.
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Arrantzale-auzo peto-petoa da
eta hiriaren egiazko sorburua.
Multzo Historiko izendatu zuten
eta ondare kultural zabal eta
askotarikoa du, Campo Valdéseko
terma erromatarrak (1a), Valdés
eta Revillagigedo (1b) –egun, arte
zentroa– nahiz XIX. mendeko
udaletxea (1c), adibidez, alde batera
utzi gabe Jovellanos (1d) ilustratua
jaio zeneko etxea, gaur museo dena.
Itsas giro handiko kale eta plaza
txikiak ditu, jatetxe, sagardotegi
eta terrazaz beteak. Auzoaren
gainaldean Santa Catalina muinoko
parkea dago, Gijóngo itsasertzerako
bista zoragarriak dituena eta
guztiaren gainetik Eduardo
Chillidaren Elogio del Horizonte
eskultura duena (1e).

Begoñako
lorategiak

3
4
5e

Av. de La Costa

5g

5b

Gijóngo hirigunean bost hondartza
daude, eta beste hainbeste
kontzejuko landaldean. Hiriguneko
hondartzen artean San Lorenzo
izenekoa da aipagarriena. 3.000
metro luze da eta mota guztietako
zerbitzuak eskaintzen dituenez,
Asturiasen udatiar gehien hartzen
dituena. Hiriguneko hondartzen
artean, besteak beste, Ponientekoa
eta Arbeyal aipatuko ditugu.
Itsasertzeko pasealeku atseginak
aukera ematen du Gijón kostalde ia
osoa oinez zeharkatzeko. Nabarmen
interesgarriagoa da Cimavilla
auzoa eta Ñora hondartza lotzen
dituena. 10,3 km dira, kostako bista
zoragarriak eta eskultura garaikide
bilduma harrigarria eskaintzen
dituztenak.

3 Laboral, Kulturaren Hiria
2,8 km.
5

Garai batean Gijóngo Unibertsitate
Laborala zena, 50eko hamarkadan

eraikia, Espainian XX. mendean
eraiki den azalera handieneko
eraikina. Berritze lan handiak
egin ondoren, Kulturaren Hiri
berritzailearen egoitza da, Arte
eta Industria Sormenaren Zentroa
eta antzoki bikaina nabarmentzen
direna eta unibertsitate- eta
hezkuntza-espazioak ere hartzen
dituena. Espazio interesgarriak dira
halaber lorategiak eta eliza zen baina
erakusketa-areto dena, sabai eliptiko
aparta duena, zinez. Multzoaren
dorrea talaia ezin hobea da Gijóneko
bistaz gozatzeko.

4 Lorategi botaniko
atlantiarra
Ipar Atlantikoa ardatz dela, bisitaldiari
esker Kantauri aldeko flora eta
landaredia ezagutzeko aukera izango
dugu. Lorategiaren bildumarako
eskuratu ditu Islako lorategia,
150 urte baino gehiagokoa, eta
Tragamóneko Carbayeda natura
monumentua, 400 urteko zuhaitzak
dituena.

5 Gijóngo museo-sarea
Campa Torreseko museoak (5a)
kastroetako kulturarekin zerikusia
duen guztia ezagutzeko aukera
ematen du, eta beste erakusketa
areto moderno batek, aldiz,
Veranes hiri erromatarra azalduko
digu. Trenbidearen museoa (5c)
edo Capua ziudadela (edo langile
auzoa) (5d) egungo hiria eratzeko
industriak izan zuen eraginaren isla
dira. Aldiz, Asturiasko herriaren
museoan (5e) gizarte asturiarraren
tradizioa ezagutzeko aukera izango
dugu. Azkenik, XIX eta XX. mendeko
bertako artistek ere, Nicanor Piñol
(5f) edo Evaristo Valle (5g), kasu,
beren museoak dituzte.

CANTABRIA
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Gijón/Xixón > Piedrasblancas (27,2 km.)

Las Bárzanas
4,2 km.

Piedras Blancas

El Cuadro

Alfaraz

Caliero
N-633
N-632

Raíces
Nuevo

El Truébano
Avilés

Avilés
Castañeda

4 km.
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Sta. Bárbara

Sta.
Cruz
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Sta. Cruz

La Piñera
Trasona
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de
Nubledo Embalse
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5,2 km.

Embalse de
la Granda

A-8

5,3 km.

Alto Monte Areo

Tamón

El Redal
Tamón
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San Zabornín
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Tabaza

El Monte
Güerno

AS-110

Sta. María

Piedeloro
AS-19

El Valle

Sebades

Areo
265

Santolaya
La Matiella
Quimarán

Ibilbidean zehar kontzejuaren bereizgarri diren horreoak dituzten herri
eta herrixkak zeharkatu eta jauregi
eta eliza zaharrak aurkituko ditugu.
Trasona urtegia atzera utzi ondoren
eta Avilésera hurbildu ahala, historia
eta tradizio handiko hiria ezagun egin
zuten faktoria handiak agertuko dira.

Candás

El Cabo
AS-118

San Juan

8,5 km.
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La Nozaleda
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S. Martín
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300m.
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Avilés
Piedrasblancas

345,9 km.

Hiri modernoa da egun Avilés, XX. mendearen bigarren erdialdeko bultzada industrialari
loturiko hazkunde demografiko bizkorraren
ondorioz. Bultzada hori dela eta, Aviles Europako siderurgiaren erreferente bihurtu zen.

Piedrasblancas

Gero, Areo mendia izango da gure
xedea, Gijón eta Carreño kontzejuen
artean dagoena eta tumuluz osatutako
nekropoli aipagarria dituena. Nekropoliko hileta elementuetako batzuk
duela bost eta hiru mila urtekoak dira,
dolmenak, adibidez. Carreñora iritsiko
gara Llana mendian barrena.

Ría de Avilés

Entialgo

tapa honen abiapuntua da
Asturiasko hiririk handiena eta
Printzerriko hirugarren hiri populatuenetik igarotzen da, Aviléstik, alegia.
Xixongo Natahoyo, Cuatrocaminos
eta Calzada auzoetatik igaroko gara
etapa hasieran.

E

Piedrasblancas

Sta.
Ana

AS-237

< Irun - Hondarribia 521,1 km. >

Llano Ponte jaueregia

Avilés
79.320 biz. / Erdi Aroko erromesek itsas eta
nekazal jatorriko hiri horretan indarberritzen
ziren Rivero kalean zegoen erromesentzako
ospitalean. XVIII. mendean mila biztanle ere
ez zituen eta ehun-fabrika txiki bat baino ez
zegoen. Horretaz ohartuko gara bisitatuta
alde zaharra, Monumentu multzo historikoartistiko izendatu zutena. Bertan topatuko
ditugu Ferrera jauregia (XVIII. mendekoa),
zazpi ahoko iturria (XVII. mendekoa) eta
San Frantzisko eliza, XIII. mendeko komentu frantsikotarraren parte zena eta urteetan
zehar eraldaketa asko egin zaizkiona. Interes
handikoak dira halaber San Nikolas eliza eta
Sabugoko eliza zaharra, biak ere jatorri erromanikokoak. Aipatzeko modukoak dira ere
Llano Ponte, Valdecarzana eta Camposagrado jauregiak. Bereziak dira oso Avilésko etxe
ataripedunak, Ferreria, Galiana eta Rivero
kaleetakoak, hain zuzen ere. Bertan jaio eta
bizi zen Avilesko Pedro Menendez Floridako
aginteburua (XVI. mendean).

9.544 biz. / Castrillon udalerriko herrigune
populatuena eta hiriburua da. Azpimarratzekoa da 1970 urteaz geroztik izan duen
hirigintza hazkunde handia. Bertako eraikin
nagusienak honakoak dira: XIX. mendeko
udaletxe ohia, parrokia-eliza eta XX. mende
hasierako ikastetxeak. Kontzeju horretan
bertan eta Piedrasblancasetik hurbil, aztarna
aurrerromanikoak gordetzen dituzten bi tenplu aurkituko ditugu: Lasprako San Martin
eta Piarnuko San Zipriano eliza. Lasprako
San Martini buruzko lehendabiziko aipamena
Alfontso III.aren testamentukoa da. Aurrealdeko alboetako batean aurrerromanikoko
leihoa du, IX eta X. mendeen artekoa eta
egungo tenpluaren itxura XVIII. mendean
eginiko berritze lanen ondorio da. Dorrea aipatu behar da, 1.787koa, Asturiasko landa
dorreetan bikainenetakoa baita.
San Zipriano tenplua hasieran zenaren aztarna bakarra datarik eman ez zaion baina
itxura aurrerromaniko garbiko bi zulo dituen
leihoa da, X. mendekoa izan daitekeena. Jatorri ezagunik ez du, baina, ziur aski, Goi Erdi
Aroko tenplu asturiar hurbil batekoa da.

Piedrasblancaseko kalea
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Piedrasblancas > Soto de Luiña (29,5 km.)
AS-222
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San Juan
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12,3 km.

Ranón

Purísima

Folgueras

sturiasko mendebaldeko itsasertza
hasten da bertan, Bidea, berriz ere,
itsasertzaren parean doala. Hala, erromesak hainbat paisaia eta leku ezagutuko
ditu. Batetik, ibai txikiak zeharkatuko ditu,
Aguilar eta Esqueiro, kasu, etapa amaiera aldera, Soto de Luiñan jada. Baina, era
berean, Printzerriko ibai nagusienetako
bat zeharkatu ahal izango du zubi bidez:
Nalón ibaia, bokalean San Estebaneko
itsasadarrarekin bat egiten duena.
Benetan harrigarria suertatuko zaigu
Somao herri txikia, indiano arkitektura
esaten zaionaren adibide diren jauregi
eta modernista estiloko jauretxe ederrekoa. Cudilleroko sarreran, Piton, XIX.
mendeko Selgas jauregia dago, besteak
beste, Goya eta Greco margolarien
koadro-bilduma aparta duena. Hondartza ederrak eta mendilerro txikiak bidearen alde banatara ditugula egingo dugu
bide-zati hau.
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Villademar

Aronces

La Campa
Bayas

Piedras Blancas

Pitu eliza,
Cudillero

< Irun - Hondarribia 548,3 km. >

Mumayor

Lamuño

Soto de Luiña
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Muros de Nalón
1.322 biz. / Muros izena du, erromatarren
garaiko eraikin baten aurriak zeudelako egun
parrokia-eliza eta plaza dauden tokian bertan. Herri atsegina da, ospitalea izan zuena
iraganean, XVI. mendeko Valdecarzana
jauregi platereskoaren hondakinak erakusgai
dituena. Bertako XVIII. mendeko parrokiaelizaren erakargarri nagusiena erretaula barrokoak dira. Bestalde, itsasorako begiraleku
paregabea eskaintzen duen herria da Muros
de Nalon. Esaterako, Ostiral Santukoa,
itsas-labarraren gainean kokatua, Peña
lurmuturretik Vidiokora dagoen tartea miretsi
daitekeena. Udalerriak gainera, edertasun
eta lasaitasun handiko hondartza ugari ditu.

Cudillero
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Lamuño

kostaldeko beste portu batzuetatik edota
are itsaso urrunagoetatik ere. Kokagunearen
ezaugarriak ikusita, ezkutuan eta babesean
hala itsasoz nola lurrez, lehendabiziko biztanleek bertan geratzea hautatu zuten beranduago leku hobeak aurkituko zituztelakoan. Baina
hondartza haiek arrantzaleku oparoa zirela
ikusita, bertan geratu ziren behin betiko eta,
ondorioz, bi mendi hegaletan etxeak eraiki
beste aukerarik ez zuten izan. Herri-kaxko
apaina du, itsasora begirako kale aldapatsuz
josia. Humilladero kapera nabarmendu behar
da (XIII. mendekoa) herriko eraikinik zaharrena
eta XVI. mendeko San Pedro parrokia-eliza.
Cudilleroren erakargarriak dira itsasargirainoko pasealekua eta portu aldeko taberna
askoetako batean itsas produktu tipikoak
dastatzea.

Soto de Luiña
477 biz. / Herri txiki horretan topatuko dugu
barroko asturiarreko multzo onenetakoa
dena; alegia, bost erretaula barroko dituen
Santa Maria parrokia-elizak (XVIII. mendekoa) eta Asturiasen daudenetatik egoera
onenetan iraun duen Donejakue Bideko ospitale zaharretako batek, Apaizetxeak, alegia,
osatzen dutena. Kosta aldera eginda, Vidio
lurmuturrera iritsiko gara, Asturiasko itsasaldearen bista zoragarriak eskaintzen dituena.
Santa Maria eliza

Naveces

1.622 biz. / Asturiasko kostaldeko arrantzaleherri ikusgarrienetakoa den Cudillero, portuari
begira hazi da etxeak mendi hegalean gora
eraikita. Lehendabiziko biztanleak normandiarrengandik ihesi etorri bide ziren Kantauriko

318,7 km.
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Soto de Luiña > Luarca (32,2 km.)

Montserrat

Almuña
El Cabanín

Barcia
San Sebastián

Campo de la Regalina

11,5 km.

Caroyas

D

Sto. Cristo

El Chano
de Canero

N-634

Pescareo
Cortina
AS-268

San Cristóbal

Cadavedo

San Pelayo
de Tehona

Quintana

S. Pelayo

Villademoros
Cadavedo
Silvamayor
La Regalina

10,6 km.

Palancas

N-632

716

Tablizo

El Pueblo
S. Roque

Novellana

Arcallana

Santa Marina

A-8

Castañeras

Novellana

Foyedo

Albuerne
AS-222

7,2 km.

Cadavedo

Santiago elizaren aurriak Luarca irteeran

Busto
Esva

Valdredo

onejakue Bidearen zati honetako
bereizgarri nagusiena itsasaldeko eta
barnealdeko ezaugarriak dituzten mendien
eta kostatik gertuko haranen arteko kontrastea da. Bideak Esva ibaia zeharkatuko
du, ibai asturiar handi, eder eta garbia,
amuarrainak eta izokinak arrantzatzeko
egokia. Ibilbidean aurrera egin ahala,
mendebaldeko itsasaldeko herri tipikoak
aurkituko ditugu, kolore zuria eta arbelaren gris urdinxka elkartzen dituztenak,
orain arte erakutsi ez zaigun Asturiasen
beste alde bat ezagutzeko aukera ematen
dutenak. Etaparen helmuga den Luarca
aipatu behar da, nobleen eta itsasoko jendearen tradizioak biltzen dituena, bertako
bizitza sozial eta kulturala itsas-jarduerei
loturik dago eta. Behien trantsumantziaren eraginpeko eremuak dira eta bertako
herrixketako etxeak bizimolde desberdin
baten eta aspaldiko tradizioen gordeleku
dira. Garrantzi etnografiko handikoa da
Cudillero eta Valdés arteko muga egiten
duen Palancas mendilerroko behi-bidea.
Bertan bat egiten dute itsasoko eta behizaintzako tradizioek.
200m.

San Cosme
Argatón

Prámaro

289,2 km.

Luarca

Luarca

La Granda
Fontoria

S. Antonio
de Concilleros

Soto de Luiña

< Irun - Hondarribia 577,8 km. >
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Soto de Luiña

Luarca

537 biz. / Cadavedok Asturiasko mendebaldeko kostaldeko ekonomian garrantzi handia
izan zuen Erdi Aroa eta Aro Modernoan,
Asturiasko balea-portu garrantzitsuenetakoa
eta Kostako Donejakue Bidearekiko lotura
handienetakoa zuen herria baitzen. Natur
ingurune ederrean kokatua dago eta aipamen
berezia merezi du Campo de la Regalina deituak. Ribeirona eta Churín hondartzen artean
dago eta 1.931z geroztik urtero ospatzen da
abuztuko azken igandean jendetza biltzen
duen Printzerriko erromeria asturiarrenetakoa
dena. Cadavedo herria ezaguna da XIX eta XX.
mendeetako indiano jauretxe ederrengatik.

4.314 biz. / Jatorrian balea ehizarako portu
baino ez zen Erdi Aroko hiribildua. Halaxe
iraun zuen XVII. mendera arte eta, gerora, portuari esker, biztanle gehiago eta garrantzi handiagoa izaten hasi zen. Valdés
kontzejuko hiriburua hiru aldetan banatuta
dago: Portuaren inguruko Erdi Aroko auzo
zaharrak, Pescadería, Carril eta Cambaral,
kasu, eta barnealdea, XIX. mendeko jauregiak dituen Luarca burgestua hartzen duena.
Erretaula barroko bikainak baino geratzen ez
diren Santa Eulalia eliza zaharraren ondoan
zegoen ospitalea. Bertako monumentu nagusiena XVI eta XVII. mendeetako Ferrerako
markesaren jauregia eta kapera dira. Moral
jauregia esaten zaio hainbat pasabidez loturiko hiru eraikineko multzoari. Jauretxe armarridunak eta indiano-etxeak nonahi ikusiko
ditugu Asturias mendebaldean udaldia ematera zein turismoa egitera jendetza hurbiltzen
delako ezaguna den herrian. Luarcako herrigunean bi hondartza daude, berezko itxurari
eusten diotenak eta begi bistan dutenak kirol
eta arrantza kaiaren itsasorako irteera, garai
batean merkataritza gune garrantzitsua izan
zena.
Luarca

Barcia

Barcia
828 biz. / Barcia herria pribilegiozko lautada
batean kokatuta dago, kostako zabalgunearen eta mendi komunalaren artean. Azken
horretan dago Concilleiroko San Antonio tontor ezaguna (ermita zaharra duena eta kosta
eta inguruko herrietarako begiraleku aproposa dena). Barcia da Ospitale auzoaren toponimoa (erromesena izan zen). Herritik gutxira
daude Valdés kontzejuko hondartza polit eta
jendez betetzen ez direnak.
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Luarca > A Caridá (29,5 km.)

A Caridá

Godella

Navia eta itsasadarra
N-634

Arancedo

A Caridá
Llóngara

Arboces

Miudes

5,9 km.

< Irun - Hondarribia 610 km. >

Castello

Miudeira
Abara 451

Cartavio

Silvarronda

Ntra. Sra.
del Rosario

Cartavio

6,1 km.

Medal

366

Folgueras

Jarrio

S. Esteban

onejakue Bidearen zati horretako
paisaia Asturias mendebaldeko
barne itsasaldekoa da, itsasertzeko lautada etzanek leundua, alegia. Hondartza
eder eta arkitektura ondare aipagarriko
lurrak dira. Barayo hondartza eta bere
inguruak, esaterako, kaltetu gabeko
naturaren irudia dira. Navia itsasadarrak
arrasto eder eta nabarmena higatzen du
inguruetan eta Naviako paisaia egituratzen duen erakargarria da. Navian dasta
liteke «venera», erromesak omentzeko
sortutako almendrazko postre tipikoa.
Bidean goazela, arrantzale herri xarmangarriak aurkituko ditugu maiz, Porto/
Viavelez, adibidez. Gainera, kastroetako
kultura ezagutzeko aukera ere izango
dugu: herrixka gotortuak ziren, eskualde
horietako biztanleak hartzen zituztenak
erromatarren etorrera baino lehen.

D

Mohías

Navia

Navia

Camposorio jauregia, Piñeran, Navia

Ortigueira

AS-12

AS-25

Las Aceñas

Navia

5,6 km.

La Villalonga
La Guardia
Paderne

Salcedo

Capilla de
la Esperanza

Anleo
Villaoril

Piñera

Ntra. Sra.
de Villaoril
A-8

Teífaros

Piñera

Polavieja
Villapedre

Artedo
El Vidural
Bao y Barayo
Boronas

11,9 km.

La Artosa

472

Constancios

N-634

Sabugo
S. Adriano

Otur
Sta. Tecla

Caneo

Moanes

Las Pontigas

S. Juan

Villuir
La Mata

La Granda
o
gr

Ne

AS-219

200m.
N

Santiago
Setienes
Luarca

S. Pedro

Pico Quemado

Coañara iritsi eta Navia itsasadarra txalupaz zeharkatzen zuten Barqueiros (Espín)
inguruetara heltzeko. Zerbitzua eskaintzen
zitzaien oinezkoei eta zaldiz nahiz gurdiz
zihoazenei. Lau marabedi ordaindu behar
ziren pertsonako eta zortzi zaldi bakoitzeko.
1370ean sortu zuen Coañako Álvaro Pérezek
Santa Ana ospitalea Jarrio herrian (Folgueras
parrokia).

Navia

Carbayosa

Coaña

257 km.

San Martín
de Santiago
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Luarca
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Cartavio
Piñera
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Navia
Luarca

A Caridá

4.101 biz. / Navia izen bereko itsasadarrean
kokatua dago. Herri gutuna Alfontso X.
Jakintsuak eman zion 1284 urte aldera eta
nahitaez igarobidea eta atseden hartzeko
lekua zen Santiagora zihoazenentzat, ibaia
txalupaz zeharkatu nahi bazuten. Sortu
berritan balea ehizara emaniko herria zen.
Bertan topatu ahal dira Erdi Aroko aztarna
ugari, hiribildua zeneko harresi hondakinak
eta armarridun jauretxeak tartean, XVII. mendekoak diren Santa Cruz markesena edota
Coaña leinuarena, adibidez. Zabalgunearen
inguruetan, padurei irabazitako lurretan, XIX.
mende amaierako eta XX.aren hasierako
jauregi eta jauretxe asko dago, Arias jauregia
eta Casinoaren eraikina nabarmentzekoak
direla. Itsasertzeko pasealekua ederra da eta
Naviako kostaldeko bidezidorrak herrigunea
eta hondartza lotzen ditu udalerriko itsasertza zeharkatuz. Gainera, Frexulfe hondartza
natura espazio ederrean dago.

Coaña
413 biz. / Donejakue Bideak zeharkatzen
duen kontzeju horretan leku interesgarri asko
dago. Hondartza eta mendiez gain, aztarna
arkeologikoak dira aipatzekoak, Coaña
kastroa (Navia itsasadarraren ezkerraldean
kokatua, muino batean eta harresiz bildua)
Mohias kastroa (70 m inguruko muinoa hartzen duena Ortiguera errekaren eskuinaldean)
edo hilarri diskoidala, kasu. XVIII. mendearen
erdialdean, Santiagora zihoazen erromesak

Coaña kastroa

Cartavio
589 biz. / Navia eta Porcía ibaien artean dagoen herria.
Mende askotan nahitaezko geraleku izan
zen Donejakuera zihoazenentzat. Santa Maria parrokia-elizan, X. mendekoa, X eta XI.
mendeko idazkun bana gordetzen dira eta
nahikoa interesgarriak diren erretaula barrokoak.
Santa Maria eliza

76

26
Abres

77

A Caridá > Figueras (17 km.) /
Castropol (19 km.) / Abres (31,5 km.)

Abres

Eo

6 km.

GALICIA

Cedofeita

Couxela
As Anzas

A Veiga

AS-21

Miou

Blanco lurmuturra, Franco

A Veiga /
Vegadeo
N-642

A Palmeira
Ntra. Sra.
del Rosario

Vilavedelle
Ría de
Ribadeo

N-640

13,3 km.

Castropol
Desde Tol 6,8 km.
Figueras
Desde Tol 4,8 km.

Peñalba
jauregia

Vilausende

Porzún

Ove
Ribadeo

S. Roque

Castropol

Marcos
230

Figueras

Piñera Barres

La
Magdalena

Las Campas

Tol

Casalagranda

Tol

Reiriz

Serantes
San Antonio

Brul

Santuario de
los Mártires

Casariego
A-8

12,2 km.

Pico Faro
254
AS-24

AS-23

La
Roda

Tapia de
Casariego

N-634

Campos
y Salave

Sueiro
Prendonés

parraldeko Bideak Asturiasen ematen
Iitsasaldea
duen tartea amaitzear gaude. Tapiako
eta Eo itsasadarra dira Donejakue Bidearen zati horren ezaugarri
eta bereizgarri nagusienak. Asturiasko
itsasaldeko bidean orain arte topatutako
paisaia oroituz gero, Espainia iparraldeko
paisaia batasun argienekoa dela ohartuko gara. Mendebaldeko itsasaldeko
paisaia ederrarekin egingo dugu aurrera
oraindik ere, kala txiki (irisbide zailekoak
batzuk), Kantauri itsasora irekitako
larre eder eta kale estu eta aldapatsuko
arrantzale-herri polit artean. Valdepares
parean, Cabo Blanco kastroa bisitatu
daiteke. Asturiasko handienetako bat da
eta kostako bista ikusgarriak ditu. Tolen
hiru aukera izango ditugu bidean aurrera
egiteko. Castropolera edo Figuerasera
egin dezakegu, garai batean, Ribadeora
iristeko, itsasadarra txalupaz zeharkatzeko zerbitzua zegoen herriak. Hirugarren aukera Vegadeo/A Veiga norabidea
hartzea da Abreserako bidean aurrera
eginda. Horixe da Donejakue Bidea
igarotzen den azken herria Asturiasen
Galiziara iritsi aurretik.

El Franco
La Ronda

100M.

Valdepares
San Pelayo
S. Pelayo

A Caridá

N

A Caridá

227,5 km.

Gaudíren ikasle batek eraikiak. Donejakue
Bidearekiko lotura argia da apostoluarekin
zerikusia duen leku-izen asko dagoelako.
Santiago auzoa, Santiago erreka eta Santiago parrokia-eliza, kasu.

San
Vicente

A Valboa

S. Martiño
ASTURIAS

< Irun - Hondarribia 639,5 km. >
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Figueras
A Caridá

Castropol
Vegadeo/A Veiga
Abres

Castropol

Castropol

533 biz. / Kontzejuko hiriburua dena, Eo
itsasadarraren ertzeko muino batean dago.
Mahats mordoa bailiren, arbelezko teilatua
duten etxe zuriak bata bestearen gainean
jarri dira. Hasiera batean kastroa bazen ere,
Oviedoko artzapezpikuak herri egin zuen
(Pola de Castropol) XIV. mendearean hasieran
eta Erdi Aroan ospitalea izan zuen. Herrikaxko polita da Castropolekoa. Erretaula
barroko eta neoklasiko multzo dotorea duen
Santiago apostoluaren parrokia-eliza eta
XVII. mendeko aurrealde ikusgarriak dituzten
Marcenadoko Santa Cruz eta Valledor
jauregiak azpimarratu behar dira. Bertan
hartu daiteke Ribadeora garamatzan txalupa,
garai bateko erromesek bezala.

Vegadeo/A Veiga
3.033 biz. / Iraganean garrantzia handia zuen
Bideko erromesentzat, itsasadarra zeharkatu
baino, nahiago zutelako bertaratu. Jauretxe
bikaineko herria da, XIX. mendearen bigarren erdialdeko udaletxea edo Villamil etxea,
adibidez, balaustreak eta simetrikoki eginiko
balkoiak dituen aurrealde ederra duena.
Udaletxe plazan dago Ceres jainkosaren
eskultura duen 1881eko iturria. Piantónen
San Esteban eliza dago, XII. mendekoa eta
erretaula barroko multzo aberatsekoa, bai
eta harrizko zubia ere, erromatarren garaikoa
ordezteko egin zena.

Figueras
709 biz. / Castropol udalerriko herrigune
populatuena da, nahiz eta hiriburua ez den.
Arrantzale-herria da, interes turistiko nabarmenekoa, Eo itsasadarrean kokagune pribilegiozkoa duena. Donlebuneko Pardotarren
jauregia nabarmentzen da guztien gainetik,
portu aldea eta itsasadarra zaintzen balego
bezala. Herri-kaxkoan XX. mende hasieran eraikitako bi jauregi modernista daude,

Vegadeo
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Abres / Ribadeo > Lourenzá (28,8 km.)
Lindín

Nosa

Maior
Oural

N-634

4,5 km.

S. Tomé

O
Perdón

Santo Adrao
de Lourenzá

S. Lourenzo

Aterpea. Ribadeo

San Xusto

3 km.

A Órrea
596

S. Marcos

3,5 km.

Gondán

LU-132

Santo Estevo

A Fórnea

Capela
S. Miguel

1,6

Lourenzá

Lourenzá
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N

Villamartín Villamartín
Pequeño Grande Gondán S. Xusto

Masma
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LU-122

Trabada

Villamartín
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Carme

Villamartín
Pequeño

Salcido

Arante
Trabadela
Capela S. Xosé

9 km.

Sante

A Ponte

S. Fernando
508
Mondigo

Cedofeita

San 569
Vicente

Pedrido
Capilla Madanela

Abres
Eo

Vilela

S.Martiño
Couxela

ASTURIAS

Vilela

GALICIA

Carme

N-640

7,2 km.

196 km.
Lourenzá

S. Pedro
Vilamor

Padornelo
618

Ribadeo

< Irun - Hondarribia 671 km. >

Miou

AS-21

A Veiga /
Vegadeo
AS-22

Porzún
Seares

Vilausende
N-642

A Palmeira

Vilavedelle

Ove

Ribadeo
Castropol
Ría de
Ribadeo

istorian gehien ibili diren bideetan
iparren zegoenak aukera ematen
zuen Galiziara iristeko Ribadeoko portura
zeraman eta. Gero, barnealdeko mendi
etzan eta zaharrak zituen xede eta malda
gora eta behera ibili beharra zegoen zailtasun orografiko handirik gabeko tartean
basoz inguratuta –egun, batik bat pinudi
eta eukalipto-basoak direnak–, arrats
parterako Lourenzá herrira iritsi eta
lehenengo eguna amaitutzat emateko.
Baina ez zen denek egiten zuten hautua:
beste talde txikiago batzuei ez zitzaien
atsegina Asturiasko hegian txalupa hartzea itsasadarra zeharkatzeko, nahiago
zuten ez egin eta Vegadeon irteten ziren
Printzerritik, gero Eo ibaian gora egiteko,
inguru horretan zabala eta ihidi askokoa
dena. Hala, Abreseko San Tirsora iristen ziren eta bertan mendebalderantz
jotzen zuten gutxika garaiera hartuz.
Egun asfaltozko bidea dago eta bertako
paisaian esku hartze handiak egin dira.
Hortaz, Trabadan egiten zuten geldialdia,
ondoren, sasoiko zeudela erakutsi behar
baitzuten halaber Lourenzára daramaten
pendizak gainditzeko.
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Vilamarín Pequeño

Pasturiza Celeiros
Seixo da Vega
A Ponte
Ribadeo

Lourenzá

Espainia plaza, Ribadeo

Ribadeo
6.624 biz. / Ribadeo itsasoari begirako herria
legez sortu eta hazi zen, Eok itsasoratzean
eratzen duen itsasadarreko barnealde aldera
kokatua egonagatik. Bertan, itsasadarra
inguratzeari ekin ahal zitzaion, horretarako
egun bat hartuta (Vegadeotik, alegia) edo
txalupazainari ordaintzen zitzaion. Idatzita
dagoenez, ur gaineko tarte hori beldurtuta
egiten zuten, inoiz ere ez zegoelako bare. Ez
da erraza sinesten, nolanahi ere.
Ribadeon ikusiko ditugu itsasotik mendi
hegalean gora hedatzen den alde zaharra
eta herriguneko Espainia plazara iritsitakoan
turismo bulegoa, musika-kioskoa, jatorri
nobleko udaletxea eta Morenotarren dorrea.
Alboan, gozogintzarako hain esku onekoak
diren klaratarren komentua dago.

Lourenzá
240 biz. / Donejakue Bidea landako bi
tenplu gehiagoren paretik igarotzen da, San
Xoan Degolado eta Virxe do Carme, hain
zuzen, atentzioa ematen duten iturria eta
horreoa dituztenak. Lourenzan bat egiten
dute bi bidek: Iparreko bide nagusiak eta
Eo ibaiertzeko Abresko San Tirso herri
txikitik Asturias atzera utzi duenak. Bi biak
herri handi berera doaz, diotenez Galiziako
ederrenetakoa den San Salvador monasterio
handiaren gerizpean sortu eta hazi zen
horretara hain zuzen ere.

Trabada
A Ponte
9 biz. / Vilela bezalako herrixka txiki eta
maitagarriak zeharkatzen dituen igoera
luzearen buruan Ponte dago.
Iritsi baino lehen Karmengo kapera dago.
Ponte beste edozein herrixka bezalakoa
litzateke, ez balitz zubi eta Nosa Señora das
Virtudes eliza interesgarriak edukitzeaz gain
historia handiko lekua delako: Napoleonen
armada inbaditzaileari nekazariek gogor
aurre egin zioten bertan.

Abreseko zubia, Trabada

474 biz. / Abresko San Tirsotik zetozenek
Igrexa zeharkatzen zuten, atseden gunea
eta haurrentzako parkea dituena, eta San
Jose kapera xumearen paretik igarotzen
ziren Trabadara iristeko. Haran batean
kokaturiko herria ezaguna da bertako kastro
handiagatik, tenpluagatik eta jauretxeagatik
(landetxea, egun). Leku lasaia da, harana
zeharkatu osteko igoera pikoa denez,
atseden hartzeko aproposa. Musika-kioskoa
alboan duen Santo Estevo ermita atzera utzi
eta San Markosen izeneko tenplura iristean
amaitzen da igoera. Ikusteko modukoak dira
jaitsieran topatuko dugun herri-arkitekturaren
adibideak, Órreakoak kasu.
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Lourenzá > Abadín (26,5 km.)

< Irun - Hondarribia 699,8 km. >
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igarren zati honetan dago Iparraldeko Bideak Galizian duen igoerarik
gogorrena. Ez dute kilometroa egiten
lauak diren tarteek (Mondoñedo dagoen
haranekoak); gainontzeko guztiak maldan
gora eta behera egin behar dira. Hala,
etapa nekagarria da oso. Atentzioa ematen dute Arroxo herrixkak, kastro bikain
baten alboan dagoena, eta Guadalupeko
Amaren kaperaren aldameneko horreopetik pasatzeak. Mondoñedon egiten
duten zirikilotezko tarta artisauak ez du
parekorik munduan. Bestalde, herri horretan moztu zioten burua Pardo de Cela
mariskalari Erdi Aroa azkenetan zela,
botere zentralaren aurkako erresistentzia
galiziarraren lider eta ikur izateagatik.

B

Pico

Orxal

Mondoñedo

o

Lousada

Arnoso

A Xesta
Es

A Xesta

CurrásXesta

Lourenzá

167,2 km.

ra bezalako eraikinak. Xestarako igoeraren
amaierara iritsiko gara eta bertako etxe gutxiren artean merezitako atsedena hartu ahal
izango dugu. Kontuz ibili beharreko ingurua
da, nahitaez gurutzatu behar delako errepidea eta metro batzuetan errepidetik joan
beharra dagoelako eskuinaldera egin eta
lurrezko bidea hartu aurretik. Xesta gainalde
horretan maiz sartzen denez lainoa, ikusgaitasuna eskasa izaten da.
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2.084 biz. / Lourenzá eta Mondoñedo artean
igoera bat eta jaitsiera bat daude. Bidaztia
beldurtzeko adina ez, jaitsierako pendiza
etzan eta luzeagoa den arren igoerakoa
baino. Hortaz, Mondoñedora iritsi arteko
urratsak lasai eman daitezke, errepidez
bada ere. Galiziako zazpi probintzia-hiriburu
historikoetako bat zen hirian presentzia
nabarmena izan zuen eliza katolikoak,
beste leku askotan baino nabarmenagoa
dirudiena, batez ere, eraikin bikain kopurua
ikusita, katedrala, adibidez, estilo nahasketa
handikoa dena, Pardo de Cela mariskalari
burua moztu zioten lekua izateaz gain.
Pasatempo zubia eta Apaizgaitegia ere
bisitatzeko moduko lekuak dira. Zumardia
edo Campo de los Remedios deritzona, izena
ematen dion eta XVI. mendean eraikitzen
hasi ziren elizaren alboan dagoena, leku
ezin hobea da geldialdia egin eta atseden
hartzeko. Alde zaharrean dago Iparreko
Bidearen Interpretazio Zentro interesgarria.

Lourenzá

Mondoñedo

A Xesta
12 biz. / Mondoñedotik aurrera, bertako
espezieak dituen basoa zeharkatzen duen
igoera gogor samar eta ederra dugu zain.
Ikusiko ditugu bidean San Bizente kape-

Abadín
284 biz. / Tifosetik aurrera, Bideak behera
egiten du lurrezko pista zabal batean. Bertako bidegurutzeak behar bezala seinaleztatuta daude, are adokinez ere, apaintzeaz
gain, Bidea ez hondatzeko balio dutenak.
Fatimako Amaren kaperaren albotik igaroko
gara eta begiek gozatua hartuko dute Gontán ibaiko ur garbiei begira. Abadín dugu
hurrengo geltokia. Errepide nagusian metro
gutxi batzuk besterik ez ditugu egin beharko
herrira iristeko. Herri-kaxkotik, posta bulegoa
erreferentzia gisa hartuta, bideak zuhaitzek
eratutako tunel eder eta trinkoan barrena
egiten du. Pasabide horren buruan dago
Santa Maria eliza, rosetoi eta gurutzadura
eta guzti.

Gontaneko aterpetxea.
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Candia

badín igarota lautada luzea dator.
Izan ere, Bidea Galiziako ordoki
bakarretakoa den Terra Chán (euskaraz,
Eskualde Laua) sartzen da. Etapa luze
baina zailtasunik gabekoa da eta ez da
nekagarria egiten. Herri txikiak ikusiko
ditugu (Vilalba izan ezik) Castromaior,
Albá eta Fontefría bezalakoak, zerbitzurik ez dagoen herrixkak guztiak ere,
baina behar izanez gero argibideak eta
laguntza emateko prest dagoen jendea
bizi denak. Monumentu esanguratsuenen artean aipatu behar dira Fátimaren
kapera eta bertako gurutzedura (Vilalbako sarrera baino lehentxeago), bidean
aurrerago eginda dagoen San Benito
kapera, bai eta zeharkatuko ditugun zubiak. Baamonderako sarrera zuzengune
luzearen buruan dago.
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Baamonde
370 biz. / Amaitu da maldan gora eta behera
ibili beharra. Orobat beherantz egiten du
Bideak, baina ez ohartzeko beste. Larreak,
baso bikainak, leku lasaiak eta herrigunerik
ez, horixe da joera Bideak hegorantz egiten
duen artean, Guitiriz udalerrian barrena.
Saako zubi bikaina nabarmendu behar da,
Vilalbako lurretan, jatorrizko Erdi Aroko diseinua ukitu gabe berritu dutena; puntu-erdiko
bi arku eta dozena bat gainezkabide ditu,
euri-uren presioak eraikinaren egonkortasuna
kaltetu ez zezan eraikiak.
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< Irun - Hondarribia 726,3 km. >
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Ferreira Baamonde
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Vilalba
5.945 biz. / Industrialdetik sartzen da Vilalbara Bidea –bertan da aterpea– eta lehenago,
industrialdera iristeko, granitozko petrila
duen eta XVII. mendekoa den Martiñáneko
zubia atzean utzi behar da. Trafiko handiko
biribilgune handia dela eta, buelta handia
eman behar da zubira iristeko. Terra Cháko
hiriburua den Vilalbako tartean, ibilbidea
lurzoruan jarritako brontzezko maskorrez
seinaleztatua dago. Hala, kale estuetan
barrena haiek jarraituta iritsiko garen plaza,
herriaren bihotza da. Ezkerraldean izango
dugu Andrade leinu garai batean boteretsuarena izan zen dorretzarra, turismo-paradorea
dagoen bi eraikinetako bat dena. Parean
dago, aldiz, apaindura gutxiko Santa Maria
eliza. Bestalde, lurzorua harriztatua dago.
Multzo harmoniatsua da orobat. Ondoren,
Bideak alboetako kale batetik behera egiten
du ibaiertzeko pasealeku itzaltsu polita ezagutzeko aukera emanez. Aurrerago dagoen
herrixka abandonatuak beldurrezko ukitutxoa
ematen dio ibilbideari.

Begonte udalerriko Baamonde bidegurutzeko herri tipikoa da. Halaxe da orain ere
eta lehen diligentziak iristen ziren postetxea,
gaur aterpea da. Aipagarriena elizaren inguruak dira; jatorri erromaniko argiko tenplua
–IX. mendean eraikitzen hasia, XII. mendeko
nabe bakar lauki zuzena eta XVI. mendeko
kapera nagusia ditu– ondoan kalbarioa eta
zuhaitz hustua dituena. Erromesaldirako
bitxikeria: ez dago bidaztirik zuhaitza
bisitatzen ez duenik enbor barruan bertako
eskultore batek landutako birjinaren irudia
ikusteko; den-denek egiten dute argazki bat
berarekin.
Baamonde
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Baamonde > O Ribeiro (18,4 km.)

O Ribeiro
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O Ribeiro

< Irun - Hondarribia 763 km. >
Kalbarioa,
Baamonden

O Ribeiro
Mirazen beste atseden gune bat dago: erabili
ezazue, gutxi barru igoera luzea eta norbera
betetzeko modukoa dator eta. Ikusgarria da
igoeraren paisaia eta ibilbidearen buruan dagoen ia biztanlerik gabeko herrixka, ezohiko
lekuan kokatua.
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alaxe idatzi zuen erromes batek
hurrengo bi etapei buruz: «Errepide nagusia uztean, ezereza dator eta
ez dago besterik Sobrado dos Monxes
arte». Ez zuen ausentziari buruz hitz
egiten, guztiaren gainetik ageri den
naturari buruz baizik. Horrela da eta.
Herrixkak atzean utziko ditugula ere
ezin esango dugu: ia ez dago eta,
jakina, Galizia osoan bezala, badira
han hemenka etxe solteak, baina penintsulako ipar-mendebaldean ohikoa
dena baino dentsitate askozaz ere
txikiagoan. Ibilbidea Pargako Santa
Leocadia elizatik hurbil samar doanez, denboraz eta gogoz izanez gero
merezi du bertara desbideratzeak
(Raposeira herrixka txikia igarota).
Dena dela, mende erditik gora duen
eta herritarrek bestelako erabilerak
emateko zaintzen duten eskolaren
albotik igarotzen da bidea.
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Miraz

San Alberte eliza

San Alberte
0 biz. / Errepidez kilometro batzuk egin
ondoren eta Santiagoko Obradoiro plazara
100 kilometro gelditzen direla dioen mugarria
gaindituta, ibilbideak 90 gradu egiten ditu
ezkerrera eta zeharkatzen ditu trenbidea
eta zubi ez oso handi bat, historialari eta
arkitektoen esanetan, eraikuntza perfektukoa dena. Finkatzeko lanak egin ziren eta
barrualdea indusi zen –oreka erakustaldi
bikain batean, ez baitzen harririk erori Parga
ibaira– Erdi Aroko eraikuntza moldeen lagin
estilizatu eta dotorea den horretan.
Zubiaren bestaldean dagoen iturriko urak,
antza, mirarizkoak dira. Alboan dagoen eliza
erromanikoa egoera txarrean zegoen landatenplua da, ezin hobeto berreskuratu zena
San Breixokoen eta bertatik igarotzen diren
guztien gozamenerako. Ondoan, aisialdi gunea dago, txikia baina nahikoa Bideari ekin
aurretik atseden hartzeko.

O Ribeiro
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O Ribeiro > Sobrado dos Monxes (25,1 km.)
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ideak Ribeiro gainditu eta atzean
utziko ditu lurrean sartutako granito bloketzarrak. 85 kilometro eskas
geratzen zaizkigu amaitzeko. Animaliak nahieran dabiltzan parajeak
dira bertakoak. Beti gordeka dabilen
otsoa izaten dute atzetik neguan,
inguruak bisitatu ohi dituelako, nahiz
eta gizonari eraso egiten ez dion;
izan ere, gizonarengandik ihesi ibili
ohi da. Iparreko Bidea pista batean
barrena doa aurrena eta errepidea
zabalagoan gero. Hortaz, asfaltoa da
etapa honetako ezaugarri nagusia,
lehendabiziko zatia Lugon eta bigarrena Coruñan dituena.
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Laguna de Sobrado
0 biz. / Esku hartu gabeko naturak Bidea inguratzen duen tarte luzearen ostean, 10 hektareako urtegi artifiziala topatuko dugu. Zehazki,
bertako monasteriokoek egina da, 1500 eta
1530 urteen artean. Ondorioz, milurteko erdia
da zenbait errekatako urak biltzen dituela 1,5
eta 4,5 metro arteko sakonerako putzuak.
Egun babesleku ekologiko garrantzitsua da
(sorginorratzak, igelak, ahateak are igarabak
ere biltzen dituena sahats, haltz, urki eta
lizarrez inguratua) eta begientzako gozamena.
Gainera, alga espezie endemikoa, Nitelle flexilis deritzona, duen Galiziako leku bakarra da.
Bestalde, esaten denez, urtegi bare hau da
Galiziako historian ibai garrantzitsuenetakoa
den Tambreren iturburua. Erabat egia ez den
arren, gezur osoa ere ez da.

Sobrado dos Monxes
Laguna de
Sobrado
Sobrado
dos Monxes

320 biz. / Urtegia Sobrado dos Monxesetik
gertu gauden seinale da. Herri hori X. mendean San Salvadorren izenekoa zen eta
gerora Santa Maria izena hartu zuen monasterioaren gerizpean sortu eta hazi zen. Aipaturiko monasterioa Galiziako garrantzitsuena
izan zen Erdi Aroan nahiz eta XII. mende
hasieran hutsik geratu. Duela ez hainbeste,
XIX. mendeko gainbehera eta desamortizazioaren ondorioz, lurra jo zuen. Bertan ba-

85,6 km.

bestu zen Bocelo mendilerroa kontrolpean
zuten karlistengandik ihesi zihoan soldadu
taldea. Kanoikada batek ere jo zuen monasterioa hainbat egun iraun zuten liskarretan.
Jakina, horren guztiaren frogak idatzietan
aurki daitezke, joan den mendeko erdialdean
bertara itzuli zelako komunitate erlijiosoa eta
1954ean zenobioa konpondu zuelako. Orain
ere han da –1966ko uztailaren 25etik ofizialki– kultura eta hausnarketarako zentro gisa.
Atentzioa ematen dute bertako hiru kalostrapeek, eta XVII. mendean bukatu eta 1708an
kontsakratutako elizak.
Egungo monjeek ez diote bideari bizkar
eman, aldiz, Audientzien etxea egokitu da
ostatu emateko. Iristen diren ia erromes guztiek jotzen dute eraikin nagusiko sarrerara,
badakitelako bertako denda politean denetik
aurkituko dutela: fedeari buruz hausnartzeko
liburuak, ordena bereko baina egoitza Nafarroan duten monjeek eginiko ardoa eta marmelada gozoak, besteak beste.
Sobradoko
monasterioa
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Sobrado dos Monxes > Arzúa (23,1 km.)

< Irun - Hondarribia 806,5 km. >
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parreko Bidean aurrera egingo dugu
Arzúarantz nabaritu ere egiten ez
diren maldak atzean utzita. Bide-zati
itzaltsu samarra da, baso artean edo
ertzean doana eta bi alde desberdin
dituena: Corredoiraseko bidegurutzera iritsi baino lehen lurra eta asfaltoa
tartekatzen dira, baina bigarrenean
asfalto gehiago dago. Hiru tenplu txiki
aipatu behar dira. Cardelle da lehendabizikoa. 2004ko Urte Santua eta
gutxira berritu zuten eta Ama Birjinari
promes egin ziotenak biltzen ditu (tradizioaren arabera, tenpluari kanpotik
bira eman behar zaio belauniko jarrita
eta errezatu bitartean). Bigarrena da
Boimileko San Migel, kanpandorre interesgarrikoa. Eta hirugarrena Sendelle
da, sinplea eta ondo zaindua. Gogoan
hartu etapa honetan: Corredoiraseko
bidegurutzean trafiko handia izaten
denez, tentu handiz ibiltzea gutxi da.
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Casaldoeiro

485 biz. / Iparreko Bideak Sobradoko zenobioa atzean utzi eta hegomendebalderantz
egiten du. Irten eta berehala, Pontepedran,
aisialdi gunea dago urlaster baten alboan.
Hortik aurrerakoan Bidea bikaina da eta egiten erraza, Cardelle elizaraino behintzat. Bereziki ikusgarria denik ez dago, baina bazter
guztiak atseginak eta maitagarriak irudituko
zaizkigu. Corredoiras baino lehen beste
aisialdi gune bat dugu zain, handiagoa oraingoan. Errepide lotunea da Boimorto udalerria
–eta izen bereko hiriburua– dagoen Vilanova
gertu dagoenaren seinale. Bertan mota
guztietako zerbitzuak eskuratu daitezke eta
erromatarren bidea bertatik igarotzen zeneko
froga den miliarioa aurkituko dugu.

Arzúa
2.665 biz. / Hauxe da Bidearen amaierako
zuzengunea, zentzu bikoitzean: Iparreko
Bideak bat egingo duelako Arzúan Frantsesarekin eta Boimortotik aurrera apenas dagoelako bihurgunerik. Azken kilometroetan
Viso herrixka politetik igaroko gara. Ondoren
helduko gara Arzúara. Bertako parke txikian
–lorategiak esaten diote–, elkartzen dira
arrats partean erromes-bide biak egiten ari
diren bidaztiak. Beti izaten da norbait Alonso
Pita da Veiga, 152ean Paviako batailan Frantzisko I. preso hartu zuena, bertan jaio zela
oroitarazteko.

60,5 km.

Parkearen aldamenean bi tenplu daude.
Batetik, egungo parrokia, garaia eta sendoa,
Santa Mariari eskainia eta XIX. mendean eraikia, basiliken oinplanoa eta 1825 eta 1869
urteetako bi kanpai dituena. Barruan 1872ko
erretaula nagusia du.
Bestearen tamaina ez da harrotzeko modukoa: Magdalena kapera, agustindarrek
kudeaturiko ospitalearena zena eta XXI.
mendean kultura zentro bihurtu dena.
Agustindarrak XVII. mendean joan ziren Santiagora, baina kaperak erlijio zereginei eutsi
zien Mendizabalek XIX. mendean desamortizazioa agindu zuen arte.
Aipatu behar da Arzúa dela Arzúa-Ulloa jatorri
izendapeneko gazta ekoizpenaren hiriburua.
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tapa laburra da, hain laburra non
batzuek Monte do Gozorainokoa
gelditu gabe egiten duten. Compostela inguruetan jada, leku sinbolikoa
eta magikoa da katedralaren dorreak
lehendabizikoz ikusten baitira bertatik.
Erromesaldiaren errege izendatu ohi
zen dorreak lehendabizi ikusten zituena. Monte do Gozon dago Galiziako
aterperik handiena, denetik duen multzoa, makrokontzertuak egiteko gunea
eta guzti. Dena dela, Bidearen tarte
honetan nekea ageri ohi da eta beste
berrogei kilometro egitea ez da komeni,
ez bada erromesa dituen indarrekin oso
ziur dagoela, batez ere, Pedrouzo igaro
ondoren igoera gogorra datorrela kontuan hartuta. Etapa honetan ez dago
aipatzeko moduko herririk; gehiago
edo gutxiago isolatutako etxeen albotik
egiten du aurrera, Galizian milaka diren
herrixken tankerakoak zeharkatuz.
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Outeiro

2,8 km.
Arzúa

< Irun - Hondarribia 829,6 km. >
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Arzúa > O Pedrouzo (17,4 km.)
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O Pedrouzo
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Esteka Frantses
Bidea /
Jatorrizkoa

Bosende

Seixas

Arzúa

550m.
450

Vello

Salceda

A Peroxa

350

Ras

O Empalme
Sta.
Irene

Calle

250
AC-234

150
50

Arzúa

O Pedrouzo

165 biz. / Salcedara iristen da Bidea, errepidearen alboetara hedatutako etxe zerrendako
herrira. Orain arte batez ere landa gunean ibili
bagara ere, errepideko asfaltoaren garaia iritsi da. Dena dela, bidaztia ez doa errepidetik
bertatik, albotik edo beste altuera batean
dagoen lurrezko bidezidorretik baino. Igoera
labur baten ataria da, eukaliptoak nagusi
diren basoan murgilduko garelako ostera
ere, geldialdia egin eta atsedena hartzeko
aproposa den parajean, alegia.

37,4 km.

baina oker dabil: Bideak errepidearen beste
aldera garamatza –erne ibili: bidegurutzea
sestra-aldaketan– basoan barrena eginez.
Hala, hautatu beharrean izango gara hortik
gutxira: aurrera segitzea, Santa Irene aterpe
aldera (aurrean ikusten dena) edo tunelera
sartu eta iturri eta eliza polit batera ailegatzea. Bigarren kasu horretan eragozpen
bakarra dago; alegia, berriz ere errepidea
gurutzatu behar dela aipaturiko aterpera
iristeko. Bestalde, honako abantaila du: Bide
historikoa da, betikoa.

O Pedrouzo
597 biz. / Bidea Frantses Bidean aski ezaguna den Arca herrixkatik igarotzen da.
Etxeak han hemenka, landa paisaia, giro
lasaia eta aurrealdean Pedrouzo, Pino udalerriko hiriburua, eraikin berrikoa. Bideak alboko baso sarritik egiten du aurrera, baina
aterpea duenez, asko dira Bidea utzi eta
bertara doazenak.
O Empalme

O Empalme
83 biz. / Ibilbideak gorantz egiten du baina
oso leun eta itzal artean, berriz ere behera
egiteko ondoren, errepidea gertu duela.
Gurutzatu egin behar da errepidea, eta ez
dagoenez semafororik ezta zebrabiderik ere,
tentuz ibili behar da.
Hala, aisialdi gune babestu batera iritsi
–haizerrota txikia du, haizeorratza barne– eta
atseden hartzea komeni zaigu Empalmera
daraman igoerari ekin aurretik. Bertako
etxeak, hain juxtu, asfaltozko bidearen eta
Tourora doanaren lotunea da. Hortik aurrerakoak errepidez egin nahi dituenik badago,

Pedrouzoko eliza
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Sarela

Monte da
Vila

Catedral

Meixonfrío

5,3 km.

O Viso

Piñeiro

0,4

N-550

Monte do Gozo
A Sionlla

San Marcos
Aríns

4,4 km.

O Castro
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lla
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Si
N-634

A-54

Lavacolla

498

1,9 km.
4,2 km.

San Paio

Loureda
Cimadevila

O Pazo

Amenal

Pereira
Alvarín

550m.
Amenal

TV Galicia

450

Monal

3,8 km.

Hala, bada, beheranzko bidetik jarraituta,
Donejakue Bidea Amenalera iristen da –tunel
txiki baten babesa du erromesak eta ez du
errepidea gurutzatu beharrik–eta Lavacollara
daraman igoerari ekiten. Santiagoko aireportua inguratzean, San Paio tenplu atsegina
ikusiko dugu –garai batean parrokia-eliza
zena, harlangaitzez eraikia eta duela urte
gutxi berritua– eta Lavacollako eliza berria
ondoren, musika-kioskoaren aldamenean
kokatua ingurune ondo zainduan. Leku ona
da atsedena hartzeko eta ohitura lege bihurtzen denez, ez dira gutxi tenpluaren sarrerako
eskaileratan geldialdia egiten dutenak. Hortik
aurrera errepidearen ezkerraldetik egingo
dugu azken jaitsiera. Zirkulazio gutxiko
errepidea da eta ilaran joatera derrigortzen
gaituen bidezidorretik egingo dugu. Santiago
sumatzen da.

Mourentán

350

N-547

O Pedrouzo

taparen lehendabiziko zatiak behera egiten du Amenal arte. Hortik
aurrerakoan, pendiz handian gora egiten du Bideak eukalipto-baso sarria zegoeneko lekuan eraikitako industrialdea
zeharkatuz. Mendiaren gainaldera iritsiko gara, Lavacolla aireportua dagoen
lekura, eta bidezidor batetik inguratu
ondoren, errepide zaharra gurutzatzean
jaitsierari ekingo zaio berriz ere.
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Vilachá

A Xesteira
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a
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150

S. Pedro
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O Pedrouzo

Monte do Gozo

San Paio

50
O Pedrouzo

Santiago de
Compostela

20 km.

Monte do Gozo

A Esquina

N

San Paio

Lavacolla

Sabugueira
Castelo

< Irun - Hondarribia 847 km. >

Lavacolla

Gozo mendia

Santiago de
Compostela
r

San Marcos Monte do Gozo

O Pedrouzo > Santiago de Compostela (20 km.)

Sa

Santiago de Compostela

34

Kapera, Lavacollan

Monte do Gozo
Monxoi edo Gozo mendia Erdi Arotik da ezaguna. Erromesaldiari buruzko milaka agiritan
ageri da eta inoiz ez du biztanlerik izan. Baina
93ko Xacobeoak guztia aldatu zuen. Harreraeraikin erraldoia egin zen bertan aurreikusten
ziren milaka eta milaka erromesek ostatu har
zezaten, orduan utopia hutsa zirudien arren.
Baina utopia egia bihurtu zen eta milaka eta
milaka izan ziren eraikinera iritsitako erromesak, ostatu eta arreta on bila. Aterpea,
Galiziako handiena, behe-denboraldian ere
jendez lepo izaten da.
Hiria zabaldu denez, hotel eta eraikin asko
dira Gozo mendiaren inguruetara iritsi direnak. Hortaz, azken bide zatia, Santiago
katedralera artekoa, hirigunean egiten da,
autobidea zubi baten bitartez zeharkatu eta
Santiagon barrena eginda.

94

95

Donostia
Sebastián > Zarautz
de/ San
Compostela
2Santiago

(22,8 km.)

1

< Irun - Hondarribia 867 km. >

0 km.

78.824 biz. /

S

Katedrala bistan dugu eta eskuinaldean,
berriz, granitozko harlanduz eginiko eraikin erraldoia, Seminario Nagusia dagoena,
San Martiño Pinario deitua eta Galiziako
historia ulertzeko ezinbestekoa.
Aurrera egin behar da arkuaren petik pasatzeko. Arkua Galiziako erromanikoko
eraikin zibil bakarra denaren Gelmírez
jauregiarena da. Berau izan zen hiriko
lehen artzapezpikua, XII. mendean hiria
kristautasunaren erreferentziazko puntu
bihurtu zuena. Jauregi horretan dago,
guk dakigula, enpanada galiziarraren
irudirik zaharrena duen kapitela eta horixe da katedralaren teilatuetako bisita
gidatuetara sartzeko lekua.
Tunel txiki horren bestaldean dago
Obradoiro plaza. Eskuinaldean Isabel eta
Fernando erregeen aginduz eraiki zen
erromesei arreta eskaintzeko ospitale
handia dago, egun, Errege Katolikoen
ostatua dena. Parean, frantses aireko
jauregia, Raxoi deritzona eta Bartolome
Raxoi Losada eliza katolikoaren barruan
botere handia zuen gizonaren aginduz
eraikia. Egun, udaletxearen egoitza da.
Ezkerraldean berriz, San Xerome ikastetxea, Unibertsitateko errektoretzaren
egoitza dena. Zinez etapa eta erromesaldi amaiera fina da.

antiago da gure helmuga. Esaten
denez, katedralaren aurrealde barrokoak estalitako Aintzaren Atea dagoen
Obradoiro plazara indarrak akituta baina
gogoz gainezka iristen da erromesa. 35
milioi erromes baino gehiago iritsi ziren
bertara XX. mendean bakarrik urte santuetan. Fedeak bultzatuta egiten zen hasieran, baina 1993ko Xacobeoak Bidea
erakunde eta administrazioen agendan
ez ezik, herritarrenean ere ipini zuenetik,
erlijiozkoak ez diren beste arrazoi batzuk
ere badira tartean.
San Pedro kaletik sartzen da bidea
Santiagon, harresiaren bestaldean, eta
Porta do Camiñora iristen da kontraste
handiko bi eraikin atzera utzita: Bonavaleko San Domingos monasterio zaharra,
egun Galiziako Herriaren museoa dena,
eta Galiziako Arte Garaikidearen Zentroa
dagoen abangoardiazko eraikina.
Casas Reais kalean gora egin behar da,
jada garai bateko harresien barnealdean
(Mazarelos ateak, hirira ardoa ekartzeko
erabiltzen zenak zutik dirau) punturik
garaienera heltzeko, Cervantes plazara,
alegia, lehen udaletxea zegoen eraikina
duenera. Behera egin behar da berriz ere,
ehun bat metrora, hainbat mailatan eraikitako Acebecheria plaza txikia dagoelako.
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2 San Martiño Pinario
monasterioa
Beneditarrek X. mendean
sortua, makina bat gorabehera
jasan zituen Galiziako zenobio
garrantzitsuena bihurtu arte. 2,2
hektarea hartzen ditu eta barrokoa
eta neoklasikoa nahasten ditu,
baita errenazimenduko elementuak
ere. Ez da oharkabean pasatzen
eraikinaren aurrealde bikaina,
katedralak Acebechería aldera
begira duena parez pare duela.
Barruan bi kalostrape ditu.
Monasterioko zenbait eremu
bisitatu daitezke.

3 Errege Katolikoen
ostatua
Santiagora iristen zen erromes
kopurua ikusita eman zuten
eraikina egiteko agindua 1501ean
Errege Katolikoek. Horixe dio
aurrealdeko goi frisoa alderik
alde zeharkatzen duen latinezko

rca
Ce
da
e
x
Vir
Belvis
parkea

Obradoiro plaza

Munduko tenplu ezagunenetakoa
da IX. mendean Santiago
apostoluaren hilobia aurkitu
zenetik. 1075ean hasi ziren
eraikuntza lanak. Geldialdi luzea
izan zuten harik eta 1168an
Mateo maisu ospetsuari lanak
berrabiaraztea agindu zitzaion arte.
1211n kontsakratu zen katedrala.
Errenazimenduko kalostrapea
eta aurrealde barrokoa –harrizko
gortina bat, ia eraikin osoa biltzen
duena– direla eta aldatu egin da
orduan zuen itxura. Historiako
eskultura erromanikoaren lanik
nagusiena gordetzen du, Mateo
maisuak eginiko Aintzaren Atea,
hain zuzen ere.

Camiño atea

idazkunak. XVI. mendekoa da
halaber eraikina eta Obradoiro
plaza lotzen dituen kate erraldoia,
Udalaren eta ostatuaren beraren
jabeen arteko liskar baten aztarna
dena. Barrualdean lau patio ditu
eta dagoeneko 1912an Estatuko
monumentu izendatu zuten kapera
gotiko bikaina du.

4 Gelmírez jauregia
Katedralaren iparraldean kokatua,
bertatik bertara baina. Garai
hartan edozein botere zuen
Diego Gelmírez artzapezkikuak
agindu zituen eraikitze-lanak,
bere egoitza izan zedin. 1120an
lehendabiziko harria jarri zenetik,
hainbat aldaketa egin zaizkio
–XVIII. mendera arte bi solairukoa
zen– baina ez du bikaintasunik
galdu. Nabarmentzekoak dira Erdi
Aroko sukaldea eta sinodoaren
aretoa (XVIII. mendekoa), ganga
bitxia duena: mentsulak –arkuen
nerbioei eusten dieten elementu
arkitektonikoak– Erdi Aroko
oturuntza bateko irudiz apainduak
daude.

5 Alameda
Alde zaharraren ondoan dagoen
eta hainbat monumentu dituen XIX.
mendeko parke handiari Alameda
esaten zaion arren, egiaz, hiru zati
aski desberdin ditu: Alameda bera,
Ferradura pasealekua eta Santa
Susanaren Carballeira (hariztia).
Hiriguneko lorategi nagusia da eta
katedralerako bista zoragarriak
eskaintzen ditu. Santa Susana
kapera, Pilarreko eliza, musikakioskoa eta usategia dira eraikin
aipagarrienak.

96

Jatorrizko
bidea

97

Santiagoren gorpuzkinak aurkitu
eta gutxira, Asturiasko Alfontso II.
erregea izan zen Oviedotiko bidea
erromesaldirako erabili zuen lehena
eta etorkizuneko milioika erromesak
abian jarri zituena. Jatorrizko Bidea,
Asturiasko hiriburutik irten eta Lugoko
mendiak gaindituta iristen dena Galiziara, apostoluaren hilobiraino iristeko
biderik zaharrena da. Erromes doanak

denbora ez aurrera ez atzera dagoen
herrixkak aurkituko ditu bidean barrena, hala nola paisaia bakarti eta isilak,
landa tradizioari errotik lotuta daudenak. Oviedotik irten eta Galiziako
lurretara iritsi aurretik, bide osoan
aurkituko dugu mendiko gastronomia, poteak, fabeak eta behi-okela
bikaina, alegia.
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1. Lotura-bidea

Vega

Sebrayu
> Vega (Sariego) (23,7 km.)
p
Narzanako paisaia eta eliza

Vega de Sariego

AS-267

Moral

>
Villaviciosako
herrigunea

Argañoso

Canal

4,5 km.

Pedrosa

Fabares
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607

Luaria
3,6 km.
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S. Salvador
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454

Rozadas
Ambás

Iglesia S. Pedro

Niévares
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Valdebárcena

7,6 km.

AS-267

Ablanedo

Esteka
Iparreko
Bidera

Camoca

N-632

Capilla S. Blas

Bozanes
AS-255

Cazanes

La Parra

Lavares

Villaviciosa

San Juan

Lugás

A-8

Amandi

Villaviciosa

Solares

Carda

367

5,9 km.

ostako Bidea, Irundik Kantauri parean datorrena, bidebanatzera heldu
da. Villaviciosa eta gero, erromes-bidea
bitan banatzen da. Adar batek itsasbazterretik egingo du Eoren itsasadarreraino,
Galiziako mugaraino, alegia, bertatik
Santiagora jaisteko. Iparreko Bidea da.
Bestea, ibilbide kantauriarra alde batera
utzita, mendietan barrena doa Oviedorantz, Donejakuerako erromesaldietan
garrantzi handia duen hirirantz, bada.
Barnealdeko Iparreko Bidea edo Jatorrizko Bidea esaten zaio. Sebrayu eta
Oviedo arteko zatiak biak lotzen ditu.

K

A-64

Alto de la Campa

2,1 km.

Ambás

La Carcavá

N

S. Salvador
de Valdediós Alto de la Campa

La Cuesta

Asturiasko Erdi Aroko eskualde garrantzitsuenetakoan barrena ibiliko da erromesa; Valdediós harana eta albokoak
aberastasun historiko eta artistiko bikainekoak dira. Harritzekoa da altxor artistikorik edo antzinako aztarna historikorik
gabeko herrixka edo ingurua topatzea.
Bertako historia eta artearen zerura
begirako erlikiontzi gisakoak dira haran
eta mendiak, zaindari legezkoak, alegia,
San Salvadorrera bidean zeharkatuko
ditugunak.

Tornón
Miravalles

Sebrayu

Sebrayu

S. Pedro de Ambás

200
100
0

6.043 biz. / 1270ean Alfontso X. Jakintsuak
Puebla de Maliayo sortu zuen, gerora, Villaviciosa izena hartuko zuena, herri oparoarena,
alegia. 1517an Ganteko Karlos printze
gaztea, Gaztela eta Aragoiko erresumen ardura hartzera etorria, Tazonesko arrantzaleportuan ainguratua, Villaviciosan lehorreratu
zen itsasadarrean barrena eginda eta 4 egun
eman zituen bertan Valladolidera lehorrez
jarraitu aurretik. Garai batean portua zuen,
bai eta harresia ere, etxe armarridunak eta
ospitalea zegoen kale arte estu harriztatua
babesten zituena. Viciosa Villa horretan daude XIII. mendeko Olivako Santa Maria eliza,
bi aurrealde erromanikokoa, XVIII. mendeko
San Frantzisko komentua zena eta errenazimenduko jauregiak, indiano-arkitekturaren
adibideez gain. Villaviciosako itsasadarra,
gainera, interes ekologikokoa da, ur-hegazti
askoren babesleku baita. Naturaren Erreserba izendatu zuten hori dela eta. Villa, halaxe
esaten baitiote, sagardoaren aberria denez,
ezingo dugu bertatik martxa egin lehenago
culín bat edo beste edan gabe.

Valdediós

300
Capilla
Sebrayo

Sebrayu

Villaviciosa

S. Salvador
de Valdediós

La Vega
de Sariego

rromaniko txiki eta zoragarria du, ezagunagoa dena Conventín izenarekin. 893 urtean
kontsakratu zuen zazpi apezpikuk San Salvador, halaxe dio behintzat burualdearen
kanpoaldean jarritako marmolezko lauzako
sorrera-idazkunak, Alfontso III. mezenas
zela. Garrantzi handiko lana da, joera berrien
bultzadagatik galtzeko zorian zen estiloaren
azken lagin bikaina izan zelako. Europako
fusiozko lehen artea sortu zen horrela, erromanikoa, alegia, Asturiasen eginiko lanek
nabarmen aberastuko zutena.

Villaviciosa

Campa gaina

400m.

366 km.

32 biz. / Mendiarteko inguru horietan nahitaez bisitatu behar da Valdediosko Santa
Maria monasterio zistertarra. 1200 urtean
sortua, alboan San Salvador tenplu aurre-

Valdediosko San Salvador

Vega
87 biz. / Erdi Aroko bidea herri horretatik
igarotzen ez bazen ere, Vega de Pojako
San Martinetik egiten du, bertan daude jatorri erromanikoko Santiago eta San Roman
elizak. Narzanan aurkituko dugu Romeru
iturria, bideari aipamen egiten diona, hala
nola XII. mende amaierako Narzanako Santa
Maria eliza erromanikoa.
Vega

100

101

2. Lotura-bidea

Oviedo

Vega (Sariego) > Oviedo (26,9 km.)
Oviedo

4,6 km.
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6,7 km.
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Argüelles

El Berrón

La Vallina

Noreña

3,5 km.
Pola de Siero

AS-246

El Berrón

La Cuesta
Nora
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Orviz

Ferrera

La Carrera

AS-1

Bendición
Posada

Celles

Ullaga

Valdesoro

Pola
de Siero

358

Peña
429

Llorianes
La Rotella

Castiello

Vega

AS-248

San Martín

Castiello

9,8 km.

ariego gainditu ostean, erromesek
Siero zeharkatu behar dute ibilbide
eroso baten bitartez. Horrexek harrituko
du bidaztia Asturiasko paisaia menditsuari ohituta baitator. Hiri handi batera
hurbildu ahala, paisaiak desitxuratu
egiten dira, hiritartu eta industrializatu
gutxika, Asturiasko hiribururako bidean
bezala.

S

Oviedoko alde zaharrean sartu ahala, bidaztia Asturiasko Erdi Aroan murgilduko
da. Erromesaldiak funtsezkoak izan ziren hiriaren aberaste demografikoa eta
kulturala eman zedin, hala nola zerbitzu
gehiago eskaini ahal izateko eta erregeeta eliza-hiri baino, hiri unibertsal gisako
bihurtzeko. Ez dezagun ahaztu San
Salvador katedrala eta bertako Ganbera Santua xede zituena, Erdi Aroko
erromesaldietan garrantzitsuenetakoa
zela Jerusalemgoa eta Erromakoaren
ondoren, Donejakuerenarekin batera.

Marcenadoko Santa Cruz markesaren jauregia

La Pola Siero
12.185 biz. / Antzinako San Pedro erromes
eta pobreentzako aterpearen gainean sortua
Alfontso X.ak XIII. mendean emaniko baimenaren bitartez. XVIII. mendetik aurrera, Marcenadoko Santa Cruz markesaren jauregi
barrokoa den garaitik, alegia, merkataritzaherria izan da batez ere. Gero eta garrantzi
handiagoa hartu du bertako azienda azokak
eta, egun, bertako konkurrentzia dela eta,
Espainiako behi-azienda merkatu garrantzitsuena da eta Europako garrantzitsuenetako
bat.

N-634

AS-249

208.313 biz. / Printzerriko hiriburua Europa
gehiena martxan jarri zuen erromes-fenomenoaren helmuga izan zen, geldilekua ez ezik.
Behe Erdi Aroan Oviedoko San Salvador katedrala erromes askoren helmuga zen, bertako Ganbera Santuan dauden erlikia sakratuak Asturiasko erresuma bisitatzeko aitzakia
bihurtu baitziren. Horrela, Frantses Bidean
zebiltzan erromesetako askok, Leónen San
Isidororen gorpuzkinak bisitatu ostean, Payares mendia gainditzen zuten Oviedora iristeko, beren ibilbidetik apur bat aldendu arren.
Baina IX. mendean, Asturiasko Alfontso II.
Garbia erregea Oviedoko gortetik Iria Flavia
(Padrón) izeneko lekurantz abian jarri zen
Santiago apostoluaren hilobi aurkitu berria
ezagutzera. Horixe izan zen, ziurrenik, Konpostela xede zuen aurreneko erromesaldia.
Santiagoren hilobiaren berria Europa osora
zabaldu zen eta Campus Stellae (Konpostela) hura, errege asturiarrak santuaren erlikiak
gordetzeko eliza bat eraikitzeko agindu zuen
lekua, kristauen peregrinazio-zentro garrantzitsuenetakoa bihurtu zen.

Vigil

462

San Pelayo monasterioa

Careses

A-64

San Roque
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300m.

Traspando

250

Villanueva
AS-267

Quintanal

Barbecho

N

Vega de Sariego

342,3 km.

zegoena. Nora ibaiaren gaineko erromatar
jatorriko Erdi Aroko zubia zeharkatuko dugu.
Halaber da aipatzeko modukoa bertako Santa Eulalia eliza, ukitu erromanikoko garaitza
arkua duena.

Oviedoko ikuspegi orokorra
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200

Miyares

El Berrón
La Pola Siero

150

Colloto zubia

Granda
Colloto/
Cualloto

100
50
0

La Vega de Sariego

Oviedo

Colloto/Cualloto
3.207 biz. / Asturiasko hiriburua baino lehenago dagoen azken herria, Siero eta Oviedo
lotzen zituen Erdi Aroko bidearen ibilbidean
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Donostia / San Sebastián > Zarautz (22,8 km.)
Oviedo

< Oviedo 0 km. >

208.313 biz. /

1 Pradoseko San
Julián eliza
Bidearen arteko lotura XI. mende
hasierakoa da, Alfontso II. Garbia
erregeak Konpostelarako erromesaldiari ekin zionekoa, alegia. Orduan
eman zitzaion hasiera Donejakue
erromesaldi zaharrenari, Oviedo eta
Santiago artekoa, Asturias mendebaldeko barneko lurren bidez.
XI eta XIII. mendeetan eta hurrengoetan erromes asko hartuko dituen
bidea da; izan ere, Oviedoko San
Salvador gurtzeko aukera erakargarria egiten zaie erromes askori, Leónen Frantses Bidea utzi eta Ganbera
Santuko erlikiak ohoratu ditzakete
eta. Esaera zaharrak dioen bezala:
«Santiagora doana eta San Salvadorrera ez datorrena, nagusia ahaztuta
doa morroiarenera».

viedo, Asturiasko Printzerriko
hiriburua, hiri ireki eta modernoa
da, nazioarteko proiekzio handikoa.
Erakargarri turistikoen artean, alde
zaharra aipatuko dugu, Katedrala
eta Ganbera Santua hartzen dituena,
bai eta Campoamor antzokia ere,
hiriko kultura ekitaldi askoren egoitza
dena. Monumentu ondare bikaina
du, Narancoko Santa Maria, Lilloko
San Migel eta Pradoseko San Julian,
esaterako, Gizateriaren Ondaren
izendatu dituztenak.
Oviedoren sorrera 761. urteko agiri
batean aipatzen da, Máximo presbiteroa eta bere osaba Fromestano
abadea Oveto izeneko muinoan San
Bizenteri eskainitako basilika eraiki
zutenean. Asturias eta Donejakue

O

1

2

2 Narancoko monumetu
aurrerromanikoak

3

de
lC
an
tá
br
ic
o

4

C/ Gener
al

Elorza

Av
da
.

C/

C/
de

ri
var
há
rC
o
t
Vic

ALDE
ZAHARRA

Ur
ia

San
Frantzisko
zelaia

C/
St
a.
Su
sa
na

ería
end
C/ T

5

Ronda Sur

NARANCO HIRIA

6

El
Campin

Narancoko Santa Maria: Ramiro I.aen
jauregia (842-850), Narancokoa,
parekorik ez duen eraikina da, xede
argirik gabekoa (jauregia, eliza, errege
pabilioia, errege ikasgela, eta abar)
eta Europako aurrerromanikoko
artearen adierazgarriena.
Lilloko San Migel: Ramiro I.ak eraiki
zueneko itxuraren herena baizik ez
da bere horretan gorde. Behe Erdi
Aroan, eliza behera etorri zen zati
batean eta egungo burualdea eraiki
behar izan zuten. Egun, jatorrizko
atariak eta jatorrizko nabearen
zatietako batek irauten dute.

3 San Salvador katedrala
eta Ganbera Santua
Oviedo katedralaren jatorria Alfontso
II. Garbia (791-842) erregeak San
Salvadorri eskainitako basilika da. XIV.
mendean ekin zioten katedral gotikoa
eraikitzeari, lehenagoko basilika
aurrerromaniko eta erromanikoa
behera botata. XVI. mendean amaitu
zituzten eraikitze-lanak, dorreari
errematea jarrita, dagoeneko gotiko
berantiar estiloan. Jatorrizko eraikinen
artetik, Alfontso II. Garbiak agindutako
Ganbera Santuak irauten du.

4 Foncalada

1 km.
Reconquista hotela

Pradoseko San Julian eliza
aurrerromanikoa, Alfontso II.
Garbiaren (791-842) agintaldian
eraikia, zutik dirauten eraikin
aurrerromanikoetan zahar eta
handiena da. Azpimarratzekoak dira
harresien barnealdea entokatzen
zuen estukoa eta gangak apaintzen
dituzten erromatar kutsuko
margolanak, bai eta erdiko absidea
ere zeharkatzen duen arkuteria itsua
eta hutsarteak ixten dituzten saretak.

Katedrala

7

IX. mendeko iturria, Alfontso III.
Handia (866-910) erregearen

8

315,4 km.

agintaldian eraikia, Goi Erdi Aroko
erabilgarritasun publikoko eraikin
zibilen adibide bakarra da. Ur
edangarriko iturriaren emaria
babesten du, lurzorutik datorrena
harlanduzko gorputza duen ur-biltegi
estalira. Frontoian zizelkatu zuten
Garaitzaren Gurutzearen erliebea,
besoetatik alfa eta omega zintzilik
dauzkala.

5 Alde zaharra
Hirigune historiko monumentalean
daude –aldi berean hiriko gune
dinamikoenetakoa den horretan–
Katedrala, Udaletxea, San Isidoro
eliza, San Tirso eliza, San Pelayo
monasterioa, San Bizente komentua
(Asturiasko Arkeologia Museoa),
Alfontso II. plaza, Trascorrales Plaza,
Apezpikuaren Korralea eta Paraguas
plaza. Fontán azoka, halaber,
1882ko eraikin batean kokatua,
bertan dago.

6 Asturiasko Arkeologia
Museoa
Beneditarren San Bizente monasterio
zaharrean du egoitza. XVI. mendeko
eraikina Oviedoko historiari
errotik lotuta dago, Benito Feijoo
(1676-1764) apaiza bizi zen eta bere
lan guztiak idatzi zituen etxea delako.
Museoak batez ere Asturiasko
arkeologiari erreparatzen dio.

7 Asturiasko Arte
Ederren Musoea
Asturiasko arte-bilduma publiko
handiena dago bertan, pintura,
eskultura, marrazketa, grabatugintza,
argizkigintza eta arte aplikatuak eta
industrialak aintzat hartuta. Oviedoko
alde zaharreko hiru eraikin hartzen
ditu, guztiak ere, katedralaren
oinetara: Velarde jauregia (1767),
Reguera arkitektuaren lanik
gorena, Oviedo-Portal leinuaren
etxea (1660) Melchor de Velasco
arkitekto kantabriarrarena, eta 40ko
hamarkadako eraikin bat.
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< Oviedo 0 km. >

315,4 km.

San Juan de Villapañada
Acevedo

Grau/Grado

Entrelosríos

AS-237

Sandiche

Grau /
Gardo

Agüera

La Matiega
Cuero

San
Pelayo

Karmengo kapera, Llampaxuga

Peñaflor

Sestiello

Santa Ana kapera

San Juan

N

Anzu
5,5 km.

Guileiro
369

Puerma

Vega d’Ànzu

AS-232

Somines
Premoño

Sta. Eulaia

Sta. Ana

Escamplero

4,5 km.

Premoño
Ania

Sta. María
de Grau

Fluejo
A-63

Prañes
N-634

Trubia

S. Pedro
de Nora

Rañeces Valsera
Escamplero

Soto

AS-228

Quexo

Gallegos

Sograndio

Malpica

Sta. María

Loriana

11,3 km.

Ponteo
Lampajúa

Villamar
Cerro del
Capellán

Sendín
La Llorál
Las Mazas
Las Campas
Sto. Medero

Latores
Oviedo

(27,4 km.)

San Juan

2,8 km.

Grau
Peñaflor

Oviedo > San Juan de Villapañada

3,3 km.

Villapañada

1

viedo zaharreko hiri paisaia eta
Naranco hego-hegaleko landa
paisaia menditarra lagun ditugula hasiko dugu etapa Oviedoko katedraleko Salbatzailearen irudiaren aurrean.
Erdi Aroko Ponte de Gallegos erabiliko
dugu, XIII. mendeko agirietan azaldu
arren, XV. mendeko egitura duena
egun, Nora ibaia zeharkatu eta Regueras kontzejuan sartzeko (1380az
geroztik Oviedoko apezpikuaren eskumenetik kanpo). Grau/Grado herriraino dagoen bidea Asturias erdialdeko
paisaia tipikoan barrena doa, Nalón
ibaiak ureztatutako lurretan. Ibarrak
eta mendixkak, errekak, herriak eta
herrixkak, denboran atzera garamatzatenak iragana bistara ekarriz.
Etaparen amaieran Villapañadako
San Joanera iritsiko gara (toponimia
tradizionalaren arabera, Lleñapañada). Bertan da aterpea, Erdi Aroan
Jerusalemgo San Juan Ordenarena
zen ospitalearen oinordeko dena.

O

El Llano
Ules
400m.

AS-232

N-634

Iglesia
S. Antonio
de Pádua

N-630
AS-1

Oviedo

AS-18

300
200

Oviedo

Escamplero Premoño

San Juan de
Villapañada

100
0

Peñaflor Grau

Premoño
87 biz. / Gaur biztanle gutxi dituen herriak
Erdi Aroan XVIII. mendera arte indarrean
izan zen ospitalea zuen. Oraindik ere zutik
diraute ospitalearen kaperak, Santa Anari
eskainitakoak (XV. mendekoa) eta kapera
hartzen duen eraikinak, Portalada jauretxea
deritzonak.

Peñaflorreko zubia

Peñaflor
283 biz. / Peñaflorreko San Joan parrokian
jatorri erromanikoko zubia dago, 1144ko
agirietan aipatua, Nalon ibaiaren bestaldera
iristeko bidea ematen duena. Candamo eta
Regueras kontzejuak lotzen dituen zubiaren historia luzean nabarmentzekoa da XIX.
mende hasieran, Espainiako Independentzia
gerran, espainiarrak eta frantsesak borrokan
gogor jardun zutela inguruko lurretan. Argi
geratzen da, bada, sarbide horren garrantzi
historikoa, Asturiasko barnealdetik mendebalderantz jotzeko pasabide naturala delako.

7.519 biz. / Grado herriari buruzko erreferentzia historikoak erromatarren garaikoak dira,
orduko aztarna arkeologiko asko daudelako.
Bideko herri tipikoa da, X. mendeaz geroztik
Santiagora abiatu diren erromesen epelera
hurbildu dena. Historia luzea izan arren (Alfontso X.ak XIII. mende erdialdean emaniko
udal foruak har genitzake abiapuntu gisa) gutxi dira garai bateko lorien isla emango duten
aztarna arkeologikoak, baina, hori bai, alde
zaharrak Erdi Aroko jatorria duen hirigintzari
eusten dio eta XIII. mendean herria babesteko eraiki zen harresiaren aztarnak ikusgai
daude.
Grau merkataritza tradizio handiko herria
da. Horren adierazgarri da Asturias osoan
bertako merkatuek tokiko produktuei esker
(barazkiek, gaztek eta espelta ogia) eta salerosketarako ez ezik aisialdirako aukera ematen duelako (saskigintza bezalako artisaujarduerak, zur-lanketa, azabatxe-lanketa)
eskuratu duen izen ona.
San Pelayo auzoan dago Etnografia museoa
(Asturias erdi-mendebaldean kokaturiko eskualdeko kultura tradizionalaren erakusgarri)
eta, alde zaharra gurutzatuz gero, XVII. mendeko Valdecarzana jauregia aurkituko dugu,
bai eta XVIII. Doloretako kapera barrokoa
ere.
Valdecarzana jauregia eta parkea
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Salas

San Juan de Villapañada > Salas

(19,5 km.)

< Oviedo 27,5 km. >

bigarrengoan. Erdiko gorputza barrokoaren
elementu tipikoz apainduta dago: zutabeak,
balkoiak, frontoi zatitua eta armarri erraldoia.
Kalostrape barrokoa, Erdi Arokoaren ordezkoa, oin-plano karratukoa eta bi pisukoa
da, behealdeko arkuak eta lehendabiziko
pisuko balkoi molduradunak bat egiten dituena. Garai bateko bi ate erromaniko ere
ikusgai daude egun.

Salas
Godán

S. Martín Ermita

del Viso

3,3 km.

AS-226

Mallecín

La Barrosa

AS-226

Casazorrina

Villamar
Casazorrina

La Sala

Freisnuko Ama Birjinaren Santutegia

Allence
Lorís
7,5 km.

Villazón
Villampero

Villaraba
Llamas

Borreras

La Calzada
Villacarisme
Espinedo

Quintoños Sobrerriba

Cornellana
(San Juan)

3,5 km.

Sta. Eulalia
de Dóriga Cornellana

Folgueiras

Monasterio del Salvador

N-634

AS-15
AS-16

Dóriga
Sta. Eulalia

5,2 km.

Bulse

Ntra. Señora

El Freisnu

Cabruñana
N

S. Juan de Villapañada

San Marcelo

Acevedo

San Juan
de Villapañada
San
Juan

Salas

D

Quintana

Moteagudo

onejakueren tradizioari oso loturiko eskualdea da, barnealdeko
bideak kostara egiten duen bidegurutzea baita. Freisnun dago eskualdean
oso gurtua den santutegia. Inguru
horietan Espainiako Independentzia
Gerra garaian borroka latzak izan ziren komunikazio-lotune garrantzitsua
zelako; bat egiten dute Donejakue
Bideak eta Mesa bidearen adarretako
batek (Asturias eta Leon iparraldea
lotzen dituen komunikazio bidea).
Asturiasko jauretxe eta landa jauregi
tipikoen adibide bikainak, bai eta horreoak eta erdialdeko estiloko panerak ere izango ditu lagun erromesak
etapa honetan. Cornellana eta Salas
ibaien arteko mendixkak, lautadak
eta ibarrak dira ibilbide lasai honen
osagaiak.
Salaseko monumentu ondarea garrantzitsua da oso, Neolitikoko tumulu
asko eta Brontze Aroko aztarnak aurkitu direlako. Erromatarrak ere eskualde
horietan izan ziren, urre-indusketak
horren seinale baitira.
300m. San Juan de
Villapañada
200
100

Rozadas
0

Salas

Sta. Eulalia
de Dóriga
Cornellana

Casazorrina

288 km.

Cornellanako San Salvador

Cornellana
585 biz. / Bertan dago Asturiasko monasterio
garrantzitsuenetako bat dena, Cornellanako
San Salvador, alegia. 1024. urtean sortu zuen
Infanta Kristinak, Bermudo II. eta Velasquita
erreginaren alaba zenak, Ordoño senarra hil
ondoren komentu horretara erretiratzeko.
Infanta hil eta gero, bere oinordekoek Clunyko fraideen esku utzi zuten monasterioa
1122an beneditarren zenobioa osa zezaten.
Mendeek aurrera egin ahala, Salasko kontzejuaren lur askoren jabetzarekin egin zen,
1835ean monasterioak indarrean egoteari
utzi zion arte mantendu zituenak. Cornellanako San Salvador monasterioaren multzo
arkitektonikoa osatzen dute elizak eta erantsitako monasterioak. San Salvador elizak,
XVII. mendearen bigarren erdialdean berritutako tenplu erromanikoa denak, basilikaren
oin-planoa du, hiru nabe gurutze itxurako
zutabez banatuak, hiru absideko burualdea
eta eskuinaldeari erantsitako bi pisu eta
oin-plano karratuko dorrea. Barnealdea
XVIII. mendeko erretaula bikainez apainduta
dago. XVII eta XVIII. mende hasieratan berritu
ziren monasterioaren gainontzeko aretoak.
Monasterioari bi pisuko aurrealde dotorea
eman zitzaion, molduradun leihokoa lehendabizikoan eta burdinezko balkoiak dituena

1.641 biz. / 1994an Multzo Historiko izendaturiko Salas herri ederrak, aukeratutako
ondasun bilduma bikaina du herrigunean
bertan, Santa Maria koleg iata (1549an
eraikia eta Asturiasko errenazimenduko
arkitekturaren adibide onenetakoa), XIV eta
XV. mendeko jaun-dorrea eta XVI. mende
erdialdeko Valdés leinuaren jauregia, kasu.
Salasetik gertu dago San Martin tenplua.
Jatorri aurrerromanikoko tenplukoak dira dorrearen barnealdean egokitutako museoan
gordetzen diren hilarri bikainak eta aztarna
arkeologikoak. Merezi du bisitak artezalea
izanez gero. Halaber da nahitaezkoa herri
aparta horretako kale lasaietan barrena
goizez paseatzea, jauretxe eta noble jauregi
txikiak ikusteko.
Salasko dorrea
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Salas > Tineo (19,1 km.)

< Oviedo 47 km. >

268,5 km.

Tineo

AS-215

Tineo

Tineo

San Pedro

N

3.682 biz. / Tineo Asturiasko herri zaharrenetakoa da, kastroen garaikoa, apika, eta Asturias mendebaldeko garrantzitsuenetakoa.
Tineo herrixkaren sorrera Alfontso IX.aren
garaian izan zen, Oviedotik Santiagorako
erromes-bideko nahitaezko igaroleku izendatu zuena. Tineo mendi-hegaletan dauden
herri horietakoa da, bideko herrien ohiko
hirigintza duena, nahiz eta egun bestela
ageri den.

Zarracín

6,7 km.

Sta. Eulalia

Las Tabiernas

El Crucero
Sta. Eulalia
AS-216

El Pedregal

Bodenayako Santa Maria

Santos
Justo y Pastor

onejakue Bidea behi-aziendak,
jauretxeak, landetxeak, ur-errotak,
gurutzeak eta ermita zaharrak dauden
lurretan sartuko da, garai bateko debozio handien isla direnak eta Asturiasko
mendebaldean garrantzi handia izan
zutenak.

D

El Pedregal

El Espín

Sto. Tomás

1,5 km.

La
La
Espina Pereda

3,0 km.

La Millariega

La Pereda

Idarga

El Posadorio

La Espina

Cueva

San Vicente

N-634

La Bouga

Bodenaya
El Castro

7,9 km.

Casandresin

Porciles

Espinako igoeraren lehen zatian basoa
da nagusi. Aldiz, amaiera aldera, zuhaitz gabeziak Tineoko paisaia ederrez
gozatzeko aukera ematen du. Egun ere
urrea bilatzen da Tineoko kontzejuko
ibaietan, jokoagatik gehiago, errentagatik baino. Izan ere, kontzejuaren
aberastasuna harizti eta pagadiak dira.
Mendeak dituzten zuhaitzak, elezaharrak eta Santiagora doazen bideak,
horiek dira herri horretako harribitxiak.

Rebollín
816

La Peña

San Vicente

Salas

Aciana

Poles

Las Barracas

AS-226

Salas

Ardesaldo

GALICIA

800m.
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Tineo

La Espina
La El Pedregal
Pereda

Bide-zatia Espinan

La Espina
512 biz. / Donejakue bideak Salas kontzejuan
zeharkatzen duen azken herria da. Udan
mendialdera joandako behizainen herrixka
izatez, Espina bidegurutze historiko batean
kokatua dago, Asturiasko mendebaldearen
sarrerako atea deritzon horretan, hain
zuzen ere. Duela ez hainbeste arte iraun du
Fernando Valdés Salas inkisidore nagusiak
sorturiko ospitaleak. Egun, herrian hainbat
izen oneko ostatu dago.

Tineo

Udalerriak hainbat herrigune ditu. Behealdea,
Fondos de la Villa deritzona, eta Pico edo
Cimadevilla inguruak, biak ere landa itxura
tradizionalari eusten diotenak; alegia, eraikin
osagarri asko, horreo, panera, ukuilu, lastategi eta errotak, kasu. Herrigune biak lotzen
ditu XIX. mendeko eraikinak eta Erdi Aroko
eraikin apartak tartekatzen diren herri-zatiak.
Frantziskotarren monasterio garrantzitsu
baten egoitza zenaren aztarna da eliza, XIII.
mendekoa, egun Tineoko parrokia dena.
Barrualdeko Arte Sakratuaren museoa oso
interesgarria da, erakusgai dagoen inguruko
elizetako pieza erlijiosoen bilduma arreta berezia eskaintzeko modukoa delako. Herriko
beste eraikin nabarmen horietakoa da García
de Tineo leinuaren jauregia, bestek beste,
XIII. mendekoa izan daitekeen dorre biribila
duena, edota XVI. mendeko Merás leinuaren
jauregia.
Egungo aterpea Mater Christi ospitale historikoaren ordezkoa da. XIII. mendeko eraikin
haren aztarnak oraindik ere agerian dira kale
nagusian. Antza, ospitale hori da erromesak
Asturiasen aurki zezakeen garrantzitsuena,
gaur Jatorrizko Bidea esaten zaion horretan
zihoala.
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Tineo > Borres (18,8 km.)

< Oviedo 66 km. >

Borres

El Espín

Borres

AS-219

Sta. María

San Vicente
Orrea

Bustiello

El Espín

10 km.

Laniello
Pelontre

S. Martín de
Semproniana

Vega
de Rey

Villaluz

2,8 km.

Obona
El Peligro
AS-217

N

Piedratecha

Monasterio
de Obona

Murias
Robledo
de Obona

Fenolledo
San Julián

Santullano

6,0 km.

Barredo

Ponte

tapa osoan zehar Donejakueri
debozioa erakusteko kapera asko
topatuko dugu. Zeharkatu beharko
dira mendilerroak eta mendi-hegalak,
Asturias mendebaldeko barnealdean
erabat murgilduta gaudenez. Bide lasai
eta bakartia izaki, han hemenka herriak
eta baserriak ageri dituen mendialdeko
paisaia duena, ibiltzeari utzi eta miran
hasteko gogoak ematen du.

E

Campiello

Norón

Asturieraren mendebaldeko dialektoaren eskualdea da, herri-arkitektura
berezikoa, bertan baino ez dauden
eraikitze-ezaugarriak dituena. Maiz
ikusiko ditugu antzinako irudiak dituzten horreoak eta panerak, bai eta
egarriz datorrena asetuko duten iturri
zaharrak ere. Palo mendilerroko folklorearen lurrak dira, bidaztiari Asturiasko
izaki mitologikoen berri emango dioten
elezaharrak dituztenak. Lainoa, trikuarriak eta antigoaleko tradizioak dauden
eskualdea da, bideko seinaleei arreta
eskaini beharrekoa.

Piedralonga
Brañugas
1016

Fluejo

Tineo

Mañores

GALICIA
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San Pedro
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Piedratecha
Obonako
monasterioa

Borres

Obonako Santa Maria monasterioa

Obona
227 biz. / Herri horretan dago Obonako
Santa Maria monasterioa. Monasterioaren
jatorria ez dago argi, Silo erregearen seme
Adelgasterrek 871. urtean sortu zuela dioen
agiriaren egiazkotasunak zalantzak eragiten
dituelako. X. mendeko agiri batean herria
aipatzen da eta XII.eko beste batean, berriz,
beneditarren zentro garrantzitsua zela esaten
da. Alfontso IX.ak monasterioa bisitatu eta
gero, Donejakue Bideko nahitaezko igaroleku
izatearen pribilegioa eman zion eta, horretarako, ibilbide ofiziala aldatu zuen, eskualdearen gainean zuen kontrol ekonomikoa eta
kulturala areagotuz. Garairik onenean Obonako monjeek abeltzaintza eta nekazaritza
teknika berritzaileak erabili eta filosofia eta
teologia eskolak ematen zituzten.
XII. mendean, Obonako monasterioaren
multzoan zeuden tenploa, kalostrapea,
komentuko aretoak eta ostatua. Egun oso
itxuraldatuta dago eta eliza da denetan eraikin zaharrena.
XII. mendeko tenplu erromanikoa da, aldaketa gutxi jasan dituena. Beneditarren
arkitektura eta estetika zistertarra bat egiten
dituen morfologia ageri du, apaindura gabezia eta margolan austeritatea ezaugarri
dituela. Basilikak oin-planoa du, bost zatiko
hiru nabe eta burualde hirukoitza zati zuzen

249,4 km.

bat aurretik duela, alboetakoak baino askoz
handiagoa den kapera nagusiaz gainera.
XVII. mendean ekin zieten monasterioaren
berritze-lanei. Taxukera desberdineko bi
solairu ditu: behekoa, molduradun profileko
puntu erdiko arkuak dituena, eta goialdekoa, beheko solairutik datozen pilastra
luzeez banatuta dauden bao laukizuzenak
dituena. Jatorrizko kalostrapean hobiratu
zituzten monasterioaren sortzaileak, baina
XVI. mendean haien gorpuzkinak tenpluaren
barnealdera lekualdatu zituzten. Obona ostatu garrantzitsua izan zen, norbere baitara
bildu eta hausnartzeko aproposa, eta artelan
ugari gordetzen zituen arren, guztiak galdu
dira egurlanduzko Kristo erromanikoa salbu,
espresio gozoa duena.

Borres
109 biz. / Herri horretako aterpea (garai
bateko Ospitalearen Etxea) da Donejakue
Bidekoen artean lehendabizi aipatzen dena.
Izan ere, 889 urteko agiri batean aipatua
da, Alfontso III.a errege asturiarrak ospitalea
Santiagoko basilikari eman zionean. Egun,
batere zerbitzurik ez dago Borresen, hortaz,
beharrezko guztia Campiellon eskuratu beharko da.
Borresko eliza
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< Oviedo 85 km. >

Berducedo
AS-14

Sta. María

Baldedo
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4,6 km.

Berducedo

113

Borres > Berducedo (28,5 km.)
Borres > Berducedo (alternatiba: 27 km.)

Lago

Carcedo
de Lago

La Mortera

Sta. María

B

Castanedo

8,6 km.

Montefurado

AS-14

Bide alternatiboa
Panchón

2 km.

Pola de
Allande Peñasieta

1411

Peñaseita

Pola de
Allande

AS-14

Calobredo
Peñablanca
Caleyo
Ferroy

Lavadoira

10,3 km.

Buño

Coucillín

899

Porciles

Colinas de Arriba
Colinas
de Abajo

La Mortera
3,0 km.

La Mortera

Carcediel

Borres

Samblismo

Lago

itan banatzen da Bidea bertan.
Ezkerretik, Pola de Allandera goaz
eta eskuinetik, Fonfaraón edo Hospitales mendilerrora. Ibilbide biek bat egiten
duten Palo gainean, 12 bat kilometroren
buruan.
Lehendabiziko ibilbidea hautatuz gero,
gizakiaren eragina paisaian nabariagoa
da, han hemenka aurkituko ditugu-eta
herrixkak eta baserriak. Horreoak, jauretxeak, landetxeak eta ermita zaharrak
ikusiko ditugu ibilbide osoan zehar.
Ameriketara joan eta handik etorri ziren
indianoen ekarria ikusiko dugu halaber.
Pola de Allandera iritsi baino lehentxeago, kastroen kulturaren aztarnak
dauzkagu zain San Chuis deritzonean,
Beduledoko San Martin herriko lurretan.
Hospitalesetik doazenek aintzat hartu
behar dute ibilbide osoan zehar ez dagoela aterpe nahiz inor bizi den lekurik.
Hospitales ibilbide historikoan barrena
joateko, gogortasun handikoa izan
arren, Espainiako Donejakue bide-zati
guztietan ederrenetakoa den hori egiteko, alegia, Samblismoko bidegurutzean
eskuinaldera jo behar dugu.
1200m.
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Sangoñedo
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AS-219

Sta. María

Puerto Palo
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Borres

Berducedo

Peñaseita
Pola de Allande

La Mortera

57 biz. / Herri horretako ondasunik handienak
Mortera jauregiaren hondakinak eta San
Paskual kapera dira. Bertako denda-tabernan
bidean aurrera egiteko behar ditugun guztiak
erosi ahalko ditugu; edota, bestela, bertako
produktuez eginiko otorduaz gozatu.

Pola de Allande
747 biz. / 1262 eta 1268 urteen artean
sortu zen Pola de Allande. Ordutik XIX.
mendera arte Nisón ibaiaren ezkerraldeko
eta Donejakue Bide ertzeko herria baino
ez da izan. Bertako monumentuen artean,
Cienfuegos edo Peñalba jauregi ikusgarria
aipatu behar da, dagoen gainaldetik herri
osoa zaintzen duena. XV. mendeko eraikina
da jatorriz, baina behealdeak bakarrik eusten
die ezaugarri gotikoei, gainerakoan hainbat
berritze-lan egin zaizkiolako.
L itxurako oinplanoa du eta almenarik gabeko
hiru dorre sendo, eraikina are ikusgarriagoa
egiten dutenak. Indianoen arkitektura ikusiko
dugu Pola de Allandeko herrigunearen zati
handi batean. Esaterako, Veigas etxea edo
Ignacio Álvarez Castelao arkitektoak eiginiko
Ramos-Valledor leinuaren txaleta, kasu,
mendialdeko estiloan eginiko Villa Rosario,
Cienfuegos jauregia

230,6 km.

Ramos Ron leinuaren jauregi neoklasikoa eta
Olalla-Valledor leinuaren jauretxea, Euskal
Herriko baserrien tankerakoa. San Andres
parrokia-eliza, XVI. mendeko eraikinak
jatorrizko oinplano erromanikoari bere
horretan eutsi diona, eta 1907ko udaletxea
ere aipatu behar dira.

Lago
27 biz. / Herrixka txiki horretako eliza interesgarria da oso, XVI. mendeko kanpaia du eta
hagin ale baten ondoan kokatuta dago. Zuhaitz horixe, Asturiasen ohi bezala, elizaren
alboetako batean dagoena, Natura Monumentu izendatu zuten. 9 metroko garaiera du
eta enborrak, aldiz, 5,6 metroko perimetroa.

Montefurado
1 biz. / Sortzez ospitale izan zen herria, kaperan oraindik ere Santiagoren irudi bitxi bat
gordetzen duena.

Berducedo
167 biz. / 1980 urtera arte ospitale etxea izan
zen bertan. Fundazio horretako arbelezko
xafla bat medikuaren etxeko aurrealdean ipini
zuten. Herriko parrokia-eliza XIV. mendekoa
da. Donejakue Bidearen inguruetan aurkituko
dugu Bedramóneko Ama Birjinaren santutegia. Bedramóneko gainean dago (Beducedo
mendia, 940 m) Valledorreko San Martin parrokian. Jarraitzaile asko ditu eta 36ko Gerra
ondorenean berreraiki zen. Oinplano laukizuzena, altuera gehiago burualdean eta zutabe
gaineko ataria ditu.
Bedramoneko Ama Birjina
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Berducedo > Grandas de Salime (20,9 km.)
Santa Marina, Buspol

Grandas de Salime

Grandas S. Salvador
de Salime

202,1 km.

A Mesa

AS-12

Paradela
de Salime

14,6 km.

Salime

AS-14

Buspol

Buspol
2,0 km.

Buspol
1121

N

A Mesa

tapa horretan neurri erraldoiak dituen mundu batean bezala sentituko
gara. Mendi garaiak begien bistan, hala
nola Navia harana eta bertako Salime
urtegi handia, guztiak ere bakartasun
eta isiltasun indarberritzailea dakarkiotenak erromesari, munduarekin bakean
sentiaraziz.
Ibilbideak Palo mendian gora egiten
du, hasiera oso sigi-sagatsuko bidean
barrena. Urtegiari dagokionez, txalupan zeharkatzeko aukera ziurtatu ez
badugu, azken jaitsiera-zatia baino
lehen Muras aldera daraman pistatik jo
behar dugu. Salimeko herria zeharkatzen zuen ibilbide historikoaren ordez
egin daiteke eta XX. mende erdialdeko
Salto de Salime ingeniaritza modernoaren adibide bikainaren gainean
oinez ibiltzeko aukera ematen du.
Etnografia aberatsenetakoa duen
bide-zatia da. Landa ondareaz gain,
Grandaseko Etnografia museoa aipatu
behar da, bere motako bakarra dena
eta garrantzi handikoa.

E

Villar de
Buspol

A Mesa

4,3 km.

La Figuerina
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< Oviedo 113,5 km. >
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32 biz. / Herri honetako parrokia-eliza aintzat
hartzekoa da. Santa Mariari eskaini zitzaion
eta XVII. mendekoa da. Gainera, Mesan
aterpea ere badago.

Grandas

Grandas de Salime
A Mesa

800 Berducedo Buspol
600

A Mesa

Grandas
de Salime

524 biz. / Herriaren egiturak argi uzten du
Donejakue Bideak izan duen garrantzia,
bidearen alde banatara ipini baitziren alde
zaharreko etxeak. 1222an Alfontso IX.ak
emaniko pribilegioak nahitaezko igaroleku

izendatu zuen. Grandaseko arkitektura zibilari
dagokionez, Román Etxea aipatu behar da,
XVI. mendekoa, Carmen kalean dagoena.
Gorputz eta bolumen desberdinak bat datoz
erdiko patio bikainean. Kanpoaldetik bi
gorputz bereizi ikusten dira. Ezkerraldean, bi
arkudun atariak, eta haietako baten gainean,
leinuaren armarria. Eskuinaldean, kapera,
hiru isurkiko arbelezko teilatua duena eta
eraikina apaintzeko baliagarria dena.
Grandas de Salimeko ondareari dagokionez,
San Salvador eliza aipatu behar da, jatorria
1186an kokatzen dena eta ezaugarri erromanikoak, gotikoak eta barrokoak ageri dituena. Elizako alderik aipagarriena, aurrealdeaz
gain, XVIII. mendeko erretaula nagusia da.
Grandas de Salimeko beste interesgunea
Etnografia museoa da, lehenengoetakoa
Asturiasen eta apaizaren etxe ohian egoitza
duena. Asturiasko landa guneko elementu
berezkoenen bilduma bikaina du eta hainbat
espazioren erreprodukzio zainduak erakusgai daude, jaki-dendarena, bizartegiarena
eta jostundegiarena, adibidez, ohiko nekazari-etxe bateko gelen erreprodukzioez gain.
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Grandas de Salime >
Alto de El Acebo (14,2 km.)
Alto de
El Acebo

< Oviedo 134.5 km. >

181,2 km.

GALICIA

4,5 km.

Bustelo
del Camín

N

randas de Salime da Santiagorako
Jatorrizko Bideko azken zatiaren
abiapuntua. Errepidearen ibilbidea jarraituko dugu, nahiz eta tarte zenbait ondo
seinaleztaturiko zidor eta bideetan egin.

G

Penafonte

ASTURIAS

Xestoselo

2,1 km.

Penafonte

Llandepereira

Xestoso

2,2 km.

Xestoselo
S. Lázaro

Teixeira
AS-28

Castro

Padraira

Castro

Nogueiróu
San Julián

Cereijeira

2,6 km.

Malneira
Valdedo

Robledo

Cereijeira

Villabolle

Acebo gainerako igoeran aurkituko du
erromesak Bustelo del Camín, Asturiasen igaroko garen azken herria, mendiak
dituen 1030 metrotara heldu aurretik
dagoena. Eskualde horretan hainbat
aztarna arkeologiko aurkitu dira, megalitoak zein leizetako margoak, adibidez.
Kastroen garaiko populazioen aztarnak
ere aurkituko ditugu, Chao de San Martinekoak, kasu (k.a. IV. mendekoak).
Paisaia erabat landatar eta menditarra
da, iraganekoa zeharo. Bertako arkitektura Asturias mendebaldekoaren
ezaugarriak dituena da, arbezlezko teilatuduna, alegia. Erromesak aurkituko ditu
landa elizak, ermitak, arimen kaperak eta
Asturiasko jauretxe eta kastro tipikoak.
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Acebo gaina
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Castro
49 biz. / Herriaren lurretan dago Chao de
San Martin deritzon kastroa. Indusketa lanen oihal babesgarrien pean daude duela bi
mila bat urte hiri egitura findua eskuratu zuen
jendartearen aztarnak. Esan beharra dago
hemengoen parekorik ez dela aurkitu inguruko herrietan. Jakina da k.a. IV. mendean
jada harresiz bildua zegoela. Oinplano biribila eta laukizuzena ertz borobilduekin dute
gela bakarreko eta landare-teilatuzkoetxolek,
harresi sendoen babesean kokatzen zirela.
Kanpoaldeko pezoia dela eta, ez zegoen
kastrora sartzerik, ez bazen hegoaldetik,
herrixkaren atea zegoen lekutik, alegia. Bertako biztanleak laborariak ziren, tornu gabe
eginiko zeramikazko ontzietan prestatzen
zituzten jakiak eta burdin eta kobrezko lanabesak egiten zituzten, aurkitutako aztarna
metalurgikoek adierazten dutenaren arabera. Eskualdea Erromako Inperioaren esku
geratu zenean, errotik aldatu zen Chao San
Martineko biztanleen bizimoldea. Eskualdeko
urre meatzea kontuan hartuta pribilegiozko
kokagunea zuenez, merkataritza giro handia
izan zuen. Kaleak eta plazak garbi izatearekin

arduratuta, kanalizazioak eta estolderia eraiki
ziren. Bertakoen bizitza baina, ezerezean gelditu zen II. mede erdialdean lurrikara gogor
batek herria suntsitu zuenean. Gerora, ez da
beste inoren bizileku izan.

Padraira
13 biz. / Herriaren irteeran San Lazaro ermita
topatuko dugu, erromes legendunentzako
erietxe zahar baten aztarna dena.
Padraira
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Paradanova
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Alto do Acebo > Paradanova (12,1 km.)
Paradanova

Os Fornos
da Cal

Bide
alternatiboa

N
Llencias

LU-701

7,5 km.

TURIAS

Silvela

O Vieiro

Fonfría

Vilarín
de Riba

O Castro

4,6 km.

Fonfría

Casas de
Pucariña

aliziako autonomia erkidegoan sartuko gara
igoera gogorreko
Acebo
gainetik
jaisten hasi eta bat:
horixe dio idazkun
txiki eta sinbolikoak. Erromesak
parke eoliko handi
bat
zeharkatuko
du eta aurrerakoan
jaitsiera luze eta
A Fonsagrada
etzanari ekingo dio,
tarteka, monotonia apurtzeko, maldan
gora egin beharko duen arren, Fonsagradarako bidean. Ibilbidearen erreferentziazko herria da Lugorekin batera.
Antzemango zenioten jada, horrelakoa
da mendia, batzuetan banako ilaran
joan beharra dago zidorrak ez duelako
beste ezertarako ematen eta beste
batzuetan, aldiz, pista erosoa bihurtzen
delako. Erromesaldiaren zati honetan
paisaia eta herrixka txikiak nabarmendu behar dira. Ez dago aterperik ez
monumentu handirik, bai ordea, iragan
mendeetako debozioaren seinale diren
tenplu txikiak.
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29 biz. / Gora (batzutan) eta behera (gehiagotan) ibili beharra da Jatorrizko Bidearen ezaugarri nagusia Fonfria herrixkarako tartean.
Bertako uretan freskatzea udan baino ez da
komeni, lurzoruaren barrualdetik datozelako
eta honako bi ezaugarriak dituztelako: garbiak eta gardenak dira eta, jakina, oso hotz
daude, hainbeste non Erdi Aroan Frigidam
Fontem izena jaso zuen. Fonfrian aterpea izan
zen garai batean eta bertako aztarna batzuk
aipatzen dira aspaldian erromes-ostatuaren
kokagunetzat. Egun bi gauza nabarmentzen
dira: sarrera ederra –apostoluaren hilobitik
166,956 kilometrora– eta Santa Maria Madalena kapera, sinpletasunaren adibide dena,
nabe bakarra duena eta San Juan ordenaren
jabetzakoa zena. Bitxikeria bat: eguzktik eta
euritik babesteko, baina batez ere hotzetik,
nartexa erabat estali zuten azkenerako eta
kanpandorre modernoa eraikinaren erdian
isolatuta gelditu da.

Paradanova

1100m. Acebo gaina
1000
800

Alto de
El Acebo

< Oviedo 148,5 km. >

Fonfría

Paradanova

19 biz. / Penoucos mendia (999 metro) eta
Silvela herrixka nahiz bertako Santa Bárbara
do Camín kapera atzean utzi eta gero iristen
da Bidea Paradanovara. Zidor bihurtu ostean
egiten du, mendi sarrian barrena eginez eta

167 km.

errepidea behin baino gehiagotan zeharkatuta. Paradanovan beste tenplu txiki aipagarri
bat dago: Santa Cruz kapera. Donejakue
Bidea bitan banatzen da bertan: ezkerraldetik Fonsagradara egin daiteke, eskuinetik
(errepidetik, alegia), ordea, herriaren sarreran
asfaltoa utzi eta bidean gora egingo dugu
gero berriz ere jaisteko. Komeni da pare bat
kontu zehaztea: ezkerretik eginez gero, lo
egiteko aterpea aurkituko dugu. Eskuinetik
abiatuz gero, ordea, ez dago aterperik eta
etapa luze bati ekin beharko zaio gaua aire
zabalean emanez. Bestela, beti dago aukera
taxi bati hots egin, aterpean gaua eman eta
taxian atzera etortzekoa geunden lekura.
Gauza bera esango dugu jatekoa ematen
duten ostatuei buruz. Fonsagrada aldetik
joanez gero, jatetxe batzuk izango ditugu
aukeran, baina beste adarretik joanez gero,
bat bera ere ez.
Dena dela, eskuinaldeko paisaiak izugarri
ikusgarriagoak dira, Ancares mendilerroa
atzealdeko teloi gisa, kasu. Gainera, bigarren
aukera honi helduz gero, asfaltoa ehun metroz baino ez dugu izango.
Paradanova
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Paradanova >
Montouto Ospitalea
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< Oviedo 160,5 km. >

(9,5 km.)

Montoutoko Ospitalea

Pastoriza

Paranova

Montouto

Ferreirola
Laguaseca 1108

4,5 km.

Hospital de Montouto

LU-530

Hospital de
Montouto

O Rebolín
Pedrafitelas

Vilardongo

Brañela

Vilardongo

LU-530

Carracedo

atorrizko Bideak (Camiño de Oviedo
esaten zaio) Galizian egiten duen
bigarren etapa bidaztia asetzeko egina
dago. Fonsagradatik joanez gero, bai
igoera, bai jaitsiera etzanagoak dira
–lehenengoa izan ezik–, aldiz, Pobra de
Buron biztanle gutxiko herri zaharretik
joan nahi izanez gero, lehendabizi nabarmen jaitsi behar da eta gero, malda
eder baina luzean gora egin beharko
da. Maldan gora bi zati ikusiko ditugu:
lehena, luzea eta ez hain pikoa, eta
bigarrena, askoz laburragoa baina
lan handia eskatzen duena maldaren
inklinazioa dela eta. Hala ere, Lugoko
probintziako goi lurretan doanak
gogoan izan behar du dagoen lekuan
dagoela jende gutxi topatuko duela
bidean. Bestalde, Pobra de Buróneko
kale-izendegiak bat baino gehiago
harrituko du Sobiet Batasunari loturiko
pertsonen izenak dituzte eta.
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A Fonsagrada

A Fonsagrada
1.124 biz. / Paradanovaren zeruertzean
ageri den Fonsagradatik joatea erabakiz
gero, ezkerraldeko lurrezko pista hartu
behar da igoera labur baina gogorrari ekin
ostean Fonte Santara heltzeko. Herriak izena
zor dion iturria parrokia-eliza erraldoiaren
alboetako batean ikusiko dugu. Ama Birjina
maiz agertu omen zen iturri horretan, udalerria, ordura arte eskualdeko hiriburua zen
Pobra de Burónen baino, bertan koka zedin.
Bertakoek hori badiote, batez ere Pobra
de Burónekoek diote auzokoak zirela irudia
lapurtzen zietenak ondoren mendigaineko
iturrira eramateko.
Fonsagrada errepidearen alde banatara
egituraturiko herria da, batera eta bestera
doazenen nahitaezko geralekua, alegia.
Egun, herri irteeran erromesak atseden
hartzeko aproposa den parke atsegin bat
dago. Gainera, bertan Etnografia museoa ere
badago, auzolanaren adibide dena, herritarrek eurek beren asmoa egia bihurtu baitute
finantziazioa eta guzti eskainita.

15 biz. / Bi bide-adarrak Montotutoko Ospitalean bat datoz. Alegia, Bidea egiten ari zen
jendea hartzeko ostatu izan zenaren aurriak
dauden lekuan. Erdi Aroan kokatzen da haren
jatorria eta XX. mendera arte martxan izan
zen. Aurri-multzoan daude zenbait eraikin
trikuharri neolitiko batek bermatzen dituenak atzealdetik eta tumulu batek, ziur aski
barnealdean trikuharria duena, aurrealdetik.
Paisaia ikusgarriez eta atsedenaz gozatzeko
lekua, aurrerakoan jaitsiera luze eta baso
artekoa dagoelako Paradavellara iritsi arte.
Montoutoko
Ospitalea

A Pobra de Burón
130 biz. / Erromesak Paradonavatik aurrera errepidez jarraitzea aukeratu badu,
metro gutxiren buruan eskuinaldera egitera
gonbidatzen gaitu seinaleak, Fonsagrada
inguratuta. Gora iritsitakoan, hiru kilometroko
jaitsiera dugu aurrean zidor eder baten bidez
behealdeko haranera iristeko. Bertan dago
Pobra de Burón Lugoko mendialde horretako
gune nagusia izan zena antzina, gutxinaka
garrantzia galdu zuena bi tenplu –Santa
María Madanela eta San Joseri eskainiriko
kapera txikia– eta Erdi Aroko gazteluko dorre
berrituaren aztarnak izan arren. Inguruetako
kastroa, aurrehistorian ere populatuta egon
ziren lurrak diren seinale da.
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Vilariño

Covelas

2,5 km.

Castroverde
A Frairía

Vilalle
Masoucos

Vilabade

Bide
alternatiboa

O Cádavo

6,0 km.

Vilabade Castroverde

Barreiros

Capela
do Carme

O Cádavo

Librán

4,6 km.
2,5 km.

Cubilledo

Capela
Sta. Margarida

A Lastra
2,9 km.

A Lastra

O Castro

A Fontaneira

A Degolada
2,5

A Degolada

O Trabeiro

O Couto

ista ederrak izango ditugu etapa
honetan ere, hasieran izan ezik,
baso itxian barrena doa eta. Herrigune
nabarmenik gabeko bidea da, Cádavo
zerbitzu-zentru txikia kenduta. Baleira
udalerriko hiriburuan aterpe polit eta
zaindua topatuko dugu. Beraz, bidaztiak
gora eta behera jarraitzea beste aukerarik ez du izango azkenerako gogor
samarra irudituko zaion etapa erakargarri horretan. Itzaletan doanez ibilbidearen
zati handi bat, udako egun beroenetan
ere eguzkiak ez du hainbeste jotzen,
basoen lagun baikoaz. Landare espeziei
dagokienez, sastrakak dira nagusi, eta
bertako zuhaitzak, carballo (haritza) ale
asko barne, nahiz eta baso-berritze
lanen ondorio diren pinudiak badiren.
Bitxikeria historiko bat: Napoleonen
gudarostea bertan sartu zen XIX. mende
hasieran, nahiz eta komunikazio bide
nagusietatik zeharo aldenduta dagoen
herria izan.

Paradavella

3,5 km.

A Fontaneira

N

Paradavella

A Degolada

B

LU-530

LU-750

Hospital de Montouto
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Montouto Ospitalea >
Castroverde (24,5 km.)

Chaín

LU-530

San Mamede

Montouto

1000m. Hospital de Montouto
A Fontaneira
900
800
O Cádavo
700
A Degolada
600
Paradavella
500
Castroverde
400
300
200
100
0

145,4 km.

Degolada

Cádavo

37 biz. / Paradavellarainoko jaitsiera handiaren ostean (aldare neoklasikoa duen San
Joan eliza bisitatzeko modukoa da) eta herri
sarreran bidea zidor bihurtu zaigula, ibilbidea
Lastra mendilerroan barrena abiatzen da
Calzada eta Degolada (kapera sinplekoa)
herrixkak gainditu eta errepidea gurutzatuta.
Degolada toponimo bitxia, espainolez «La
Degollada» itzuli izan dena. Hala, esaten
denez, bertan betetzen ziren lepoa mozteko
zigorrak.

342 biz. / Jaitsiera luze horietako baten
buruan dago Cádavo, batez ere laborari
udalerria den Baleirako hiriburu dena. Herri
txikia da, zerbitzuak eta aterpe atsegina
eskaintzen dituena. Gertu dago Matanza
zelaia, elezaharrak dioenez gudaldi gogorra
hartu zuena, zelaiak bezala ibaiak ere odolez
tindatu zituena.

Castroverde

Lastra
79 biz. / Jaitsiera asfalto gainean egingo
dugu mendilerroan kokaturiko izen bereko
herrixkara heldu arte. Tenplua da interesgarriena, duela ez asko berritua, egurrezko kasetoidura ederra eta XVII. mendekoak diren
eskulturak dituena. Kanpoaldean, arbelezko
xaflaz eginiko teilatua eta kanpandorrea ditu.

Fontaneira
109 biz. / Mendiaren oinetan dago Fontaneira
herri txikia, 1809ko egun batez Napoleonen
soldaduen etorrerarekin asaldatu zena.
Lastrakoaren garai bertsuan berritu zuten
bertako eliza. Nabe bakarrekoa da eta bi irudi
ditu: Santiago zaldiz doala eta Pastora Ama
Birjina, inguruetan jarraitzaile asko dituena.
A Fontaneira

Pastoriza
Bide alternatiboaren
lotunea

Hospital de
Montouto

< Oviedo 170 km. >

Castroverde
386 biz. / Berriz ere igoera eta jaitsiera
luzeak datoz, aisialdirako gunea tartean, eta
Vilabadeko herrigunea amaieran. Herrixka
aski ezaguna da, Donejakue Bidea heltzen
den plaza duena. Alboetako batean dago
jauretxe bikaina eta horren parean, berriz,
eliza deigarria. Azken hori baino ez da
geratzen San Frantzisko komentu zaharra
zenetik. Espainiako monumentu izendatu
zuten. XV. mendeko landaguneko tenplu
gotikoa da eta gutxi dira beraren modukoak.
Nabe bakarra eta gurutzeria-gangaz estaliriko
presbiterioa du.
Hortik aurrera, hamar minutu baino ez dira
behar Erdi Aroko dorre garaia dagoen
kontrako aldetik Castroverdera iristeko. Normandiar estilokoa da eta landarez estaliriko
harresi baxuak inguratuta dago.
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Castroverde > Lugo (22,3 km.)

LU-612

Garanbolos

< Oviedo 194,5 km. >
Gondar

Castroverde

Lugo

Lugo

Lugo
Montirón

8,9 km.

A-6

Muxa

Barbaín

N-640

Pedreda

LU-530

N

Carballido

Farxocos

Carballido

5,0 km.

Labio
Outeiro
Maior

Bascuas

728

Gondar

O Tellado
Romeán
Sta. María

Gondar

Barredo

4,5 km.

Paderne

Soutomerille

San Paio
Barredo

Souto
de Torres

Arcos

Monte

3,9 km.

Castroverde

astroverdetik aurrera ez dago
maldarik, Lugo hiriburura arte behintzat, eta geratzen dena bide zabala
da, basoetan sartu eta irten dabilena.
Castroverde atzean utzi eta gero eskuinaldean dagoen tunel txiki batetik igaro
behar da. Bertan amaitzen da asfaltoa,
apostoluaren hobira 124 kilometro baino
apur bat gehiago geratzen direla. Gondar baino lehen dago Nadela, besterik
gabe igaroko genukeena Bide ertzeko
gurutzeagatik ez balitz. Tradizioak agindu
bezala, gelditu eta argazkia atera behar
dute erromesek. Vilar de Cas iragan eta
berehala Soutomerille elizarako bidegurutzea dago, Bidearen ibilbidetik kanpo
dagoena, seinaleek ongi dioten bezala.
Baina merezi du bertaratzeak, beti ere
alboko herrixkan tenplua irekita dagoen
galdetuta. Bestela ezingo baita harrizko
erretaula bikaina miretsi.

C

Gondar
84 biz. / Igoera bati ekin ostean Galizian
corredoira esaten zaion bide tradizionalera
iritsiko gara. Hala esaten zaie behi-gurdienari
doituriko zabalera zutelako. Corredoira
jarraituta, San Tome elizara iritsiko gara. Itxura
liraina du eta gurutze polita aurrealdean.
Hemendik Lugora bitartean ez dugu maldarik
aurkituko. Paisaian nagusi dira orain herrixka
txikiak eta errepide nagusia ezkerraldean
izango dugu, heunka metrora. Horrela iritsiko
gara Gondarrera. Bertako ur gardeneko
iturriei –irteerakoa sarrerakoa baino hobea
da– tragoska bat kendu gabe ez gara
joango.

87.918 biz. / Gondar pasata, 14 kilometro
geratzen dira oraindik Lugora heltzeko. Goilautada batean dago hiria, Miño Garaiaren
ertzean. Galiziako kostaren eta Gaztelako
goi-lautadaren arteko lotura naturala da. Gure
aroa baino hamabost urte lehenago sortu
zuten Lugo erromatarrek, Lucus Augusti
izena emanda. Harresia osorik gordetzen
du, UNESCOk Munduko Ondare izendatuko
monumentuen zerrendan sartu zuena. Bi
kilometro baino gehiagoko zirkunferentzia
duen harresi hori da, erromatar jatorrikoa
izaki, oso-osorik gordetzen den bakarra
munduan. Harresiak alde zahar osoa biltzen
du eta adarbea pasealeku irekia da, lurzorutik
12 metrora dagoena, hori bai.
Lugotik aurrerakoan, Donejakue Bideak,
Santiagorakoa egiteko, Lucus Augusti eta
Iria Flavia Galizia barnealdetik lotzen zituen
galtzada erromatarraren ibilbidea jarraitzen
du. Lugo probintziako bide-zati horietan
ehunka urteko gaztainondoak izango ditugu
lagun. Horiek dira gutxienez azken 2000
urtean Galizian landu izan den laborantzaren
azken aztarnak.

Moreira
Souto de Torres

Recesende

Serés
Rebordaos

600m.
500
400

Espasande

Bide
alternatiboa

Castroverde

Castroverde
Lugo

Gondar

300
200

Pereiramá
Covelas

120,9 km.

Vilariño

100
0

Donejakue Bidea Lugo inguruetan

Lugo. Santiago atea
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LugoDonostia / San Sebastián > Zarautz
2

< Oviedo 217 km. >

(22,8 km.)

98,6 km.

87.918 biz.

D

onejakue Bidearekin harreman
sendo, estu eta iraunkorra duen
hiriren bat badago, hori Lugo da. Lucus Augusti kanp amentu erromatarretik igaro zen Alfontso II.a erregea Oviedotik Santiagora egin zuen bidaian.
Gainera, erromesek sartzeko eta irteteko erabiltzen zituzten ateak argi eta
garbi adierazten dira.
Horiexek dira probintzia hiriburua
ezagutzera eman duten erromatarren
garaiko aztarnak eta, jakina, denetan
ezagunena ia hiru kilometroko harresia
da, Unescok Munduko Ondare izendatu zuena. Harresira heltzeko, lurzoru
jada urbanizatuko igoera gainditu eta
San Pedro atea zeharkatu behar da,
Alfontso II. Garbiak zeharkatu zuen
berbera, mugarriaren alboan ezarritako idazkunak dioen bezala.
Alde zaharreko ibilbidea seinaleztatuta
dago eta kale atsegin eta jendeztatuan
barrena eginda, posta bulegoa erreferentziatzat dugula, Espainia plazara

helduko gara –udaletxea dagoenera–.
Luis Pimentel poetari eskainiriko eskaileratan behera egin, apezpikuaren
jauregia eskuinaldean utzi eta aurrealde neoklasikoa duen katedrala nabarmentzen den plazara iristeko. Izatez,
1129an Raimundo de Monforte maisuaren gidaritzapean eraikitzen hasi
ziren katedral erromanikoa da, nahiz
eta barroko zein neoklasiko estiloen
eragin handia duen. Gainera, deanbulatorioa edo girola (aldare nagusiaren
atzean bisitariak pilatu ez daitezen eta
norako bera izan dezaten balio duen
pasabidea) nahiz deanbulatorioko kaperak estilo gotikokoak dira, Burgosko
katedralekoen antzera eginak. Alegia,
XIV. mendekoak dira.
Katedralaren aurrean harresiko beste
ate bat igaroko dugu –Santiago atea–
eta Miño ibairako bidean abiatuko
gara, jatorri erromatarreko zubiari esker, bestaldera iristeko.

1

2 Harresiaren
Interpretazio Zentroa
2008 urtean ireki zuten eta XVIII.
mendeko eraikinean du egoitza.
Alde zaharrean dago lau solairuko
eraikina. Solairuak aroka bereizi
dira, hiriaren garapena azaltzen
dutenak harresia egin zenetik
hasita.
3
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1, 25 km.
Zubi erromatarra

San Pedro atea

Unescok Gizateriaren Ondare
izendatu zuen 2000. urtean. Bi
kilometro baino gehiago neurtzen
du eta gainaldean pasealekua
du; biribila denez, irten garen
tokira itzularaziko gaituena. III.
mendearen bigarren erdialdean
eraiki zen hiri estrategikoa zelako
orduan eta barbaroen erasoetatik
babesteko. Hamar ate ditu,
horietako bost garaikideak dira,
Lugoko alde zaharrerako sarbidea
direnak.

2

• Ate Berria

Mo
nte
vid
eo

Miña
atea

5

1 Harresi erromatarra

1129an hasi zituzten eraikitzelanak, Odoario apezpiku
famatuaren garaiko (VIII.
mendeko) tenplua ordezteko.
Harresi erromatarraren barruan
dago. Estilo arkitektoniko
askoren eragina duen eraikina
da, barrualdea erromanikoa eta
gotikoa dituena eta aurrealde
nagusia, berriz, neoklasikoa.
Erromanikoa da halaber iparreko
atearen bikaintasun sinplea, Kristo
maiestatikoaren irudia duena.
Barrualdea hiru nabetan banatuta
dago gurutze latinoko oinplanoan.
Aldare nagusiko erretaulan lau
pilastra jaspeatu ikusiko ditugu,
brontzezko kapitelak dituztenak.
Besteak beste, Nosa Señora dos

Ollos Grandes, bertakoek debozio
handia dioten San Froilan eta
Santa Luzia kaperak nabarmendu
behar dira.

4 Casa
do Concello
Udaletxea, alegia. Galiziako
barrokoaren erakusgarri bikaina
da, gutxienik XVI. mendeko
beste eraikin baten ondorengoa
dena, nahiz eta ziurrenik
izatez zaharragoa den. Idatzita
dagoenez, 1736an baiezkoa
eman zitzaion egungo udaletxea
eraikitzeari eta zaharra eraisteari,
aurri-egoeran zegoelako. Bi
altuerako aurrealdea da, ataripea
duena, 1744an burutua. Bitxikeria
gisa aipatuko dugu 1865eko
agiritetan esaten dena, aurrealdean
erlojua jarri beharra zegoela, alegia,
katedralekoa «beti aurreratuta»
zegoelako eta, gainera, hiriaren
estatusa hobetzen zuelako.
1874an eman zioten erlojuari
egungo kokapena.

5 Zubi
erromatarra
Nahiz eta XII, XIV, XVIII eta XX.
mendeetan aldaketak egin
zaizkion, Miño ibaia zeharkatzen
duen zubiaren parte handi bat
erromatarrek egina da. Via XIX
zeritzonaren ibilbidean zegoen,
Lugo eta Bracara Augusta
(Portugaleko Braga) lotzen
zituen horretan, alegia. Harlandu
bikainagatik da ezaguna. Lau
metro zabalean eta 104 metro
luzean da.
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Lugo > San Romao da Retorta (18,7 km.)

< Oviedo 217 km. >

98,6 km.

Bacurín

San Romao
da Retorta

O Castro
2 km.

S. Pedro de Mera

San Romao

128

Vilarreal

Bide
alternatiboa

Goián
Crecente

San Pedro
de Mera

Montouto

Bacurín

A Chousa
Valín

7,5 km.

N

Bacurín

Santalla de
Bóveda de Mera

Vilar

O Burgo

Poutomillos

Prógalo

O Burgo

Garaloces

tapa laua da, Miño ibaia gurutzatu ostean dauden urbanizazio modernoen arteko igoeragatik
izan ezik. Laua da, baina inola ere ez
monotonoa.

E

Auskalo noiztik bat egiten duen
hainbat bidek gaurko helmugan, San
Romao da Retorta herrigune txikian,
hain zuzen ere. Errepide bazterrean
eginiko zidor estua bihurtu da Jatorrizko Bidea eta, ondorioz, nahiz eta
zirkulazioa handia izan ez, kontuz
joan beharra dago.

A Gramela

LU-232

Santa Eufemia

9,2 km.

San Xoán
do Alto

O Veral
Rebordaos

Vilaestébez

N-540

O Astariz

Bacurín
66 biz. / Lugo utzita, San Matias elizatik
igaroko gara. Nabe bakarrekoa da, harlanduzkoa, eta atseden hartzeko leku aproposa.
Ondoren Seoane herrixka dago, kanpoaldean
iturri polit jarlekuz inguratua duena, 2005ean
berritu zutena eta Ribicás esaten zaiona.
Hala ere, lekurik aipagarriena San Vicenzori
eskainiriko tenplua da, kanpandorre luzea
eta argizaiola dituena. Bada beste tenplu
bat aipagarria dena, ezkerrerago, Bidetik
heunka metrora dagoena, Poutomilloskoa,
hain zuzen ere. Sarrera atsegineko Bacurín
herrixkara iritsi aurretik daude guztiak ere.

milaka tenplu berritu ahal izan zirelako. San
Romaon hobiratu zuten 2004an gazterik hil
zen emakume bat zeinaren, hilobia erromesen geralekua bihurtu den.
Handik gertu samar erromatarren miliario
baten tamaina errealeko erreprodukzioa dago,
Erromako Inperioaren garaiko bideetako bat
bertatik igarotzen zen oroigarri.

Esperante

As Casas Novas
N-540a

N-VI

Lugo

LU-612

Saamasas
Santoiño

Lugo

650m.
550
Lugo
450
350
250
150
50

Sarkofago
bikoitza

San Pedro
Bacurín
S. Romao
Caradoces da Retorta

San Romao da Retorta
102 biz. / San Romao da Retortan eite erromaniko nabariko (XIII. mendeko) eliza txiki
bat dago, XVIII. mendean aldaketa arkitektoniko handiak egin zitzaizkiona, Galiziak
urrezko aroa bizi zuelako eta horren harira

San Romao de Retorta
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San Romao da Retorta > Melide (28,6 km.)

Melide

Melide
Folladela

6,4 km.

Bideadarra

Ordes

Guillar

N-547

Mangüeiro

Oleiros

Meire

San Romao de Retorta

Vilamor

Monte
Vilamor

1,7 km.

Vilouriz

Xanaz (Guntín)

Os Ánxeles
Furelos Jatorrizko

Vilouriz
S. Ramón
de Ermora Careón

7,7 km.

798

Cuiña
Moredo

Carballal

Aguas Santas

Maceda
Merlán

Laia
Ulloa

Aguas Santas

Puxeda

A Pena da Serra

Ferreira
de Negral

12,8 km.

621

Berbetouros
CP-2901

Pacio

urrekoa amaitu zen bezala hasiko
da etapa hau ere, maldarik gabe,
alegia, eta horrela joango gara kilometro batzutan behintzat. Arku bakarreko
zubi erromatarra gainditzean, ordea,
Santiagora 75 kilometro eskas geratzen
zaizkigula, gauzak aldatu egingo dira
eta Careón mendilerro pikoan gora egin
beharko dugu, haize-errota modernoen
artean. 65,224 kilometro geratzen zaizkigula dioen mugarrira iristean sartuko
gara Coruña probintzian. Meliderako
jaitsierari ekingo diogu bista ederreko
lurrezko zidorrari esker. Horreo bikaina
ikusiko dugu bidean. Santo Estevo
de Vilamor elizaren aurretik igaroko
gara –txikia, kareztatua eta egoera
onean– eta Furelos eta Grande ibaiak
zeharkatuko ditugu Ponte de Pedra
eta Lamela herrietan, hurrrenez hurren.
Beste bitxikieria bat aipatuko dugu;
Melidera iritsi aurretik igaroko garen
herrixkak ezer askorik ez du, ez bada
izena: Konpostela da.

A

Mosteiro Ribeira
600m. Xanaz Vilamaior de Negral
500 San
Romao
400 da Retorta
300

N

San Romao

Vilamaior
de Negral

200
Esteka Frantses
Bidera

San Romao
da Retorta

< Oviedo 235,5 km. >

100
0

Xende

Vilouriz
Merlán
Melide

5 biz. / San Romao baino aurreraxeago
dago Xanaz, etxe polit eta zainduko herrixka,
1928ko iturria eta herri-irteeran eliza dotorea
dituena. Santa Cruz da Retorta elizak, hain
juxtu, apaindura bikaina du iparreko atean.
Galizian ohi bezala, arbelezkoa da teilatua
eta gurutze bikaina du. Gainera, ohartzen
ez garen elementu arkitektoniko bat du,
interesgarria dena gero eta gutxiago ikusten
direlako: teknika tradizionalak erabiliz eraikitako harresia, ezkerraldetik errepidea ixten
duena.

Xende
13 biz. / Baso txiki bat zeharkatu ostean
dagoen Seixalbo igaro eta gero, Bieita erreka
gurutzatu behar da. Kontuz ibili behar da,
batez ere euri handiak egin baditu. Horrelakoetan, komeni da bira handiagoa ematea
eta dagoeneko erromes askok margoturiko
gezi horiei jarraitzea. Antzeko zer edo zer
gertatzen da 76,660 mugarrira iristean;
laborantzak bidea aldatu du. Aurrerago
daude, Aguasantas eta Merlán eliza sinpleak
(azkena, zutabe eta harroinek eutsiriko atari
politekoa da).

goena nekazariek eraitsi zuten XV. mendeko
matxinadan, Os Irmandiños esan zitzaion
hartan, alegia. Egia esan, gotorleku hartako
harlanduak Sancti Spiritus eliza eraikitzeko
erabili ziren. Aipatu berri dugun elizan daude
Leonor Mendoza eta Inés Castroren hilobiak,
biak ere bere garaian (XV. mendea) eskualdeko jauntxo boteretsu eta beldurgarriena
izan zen Lope Sánchez Ulloaren emazte
izandakoak.
Aipatzeko modukoak dira San Pedro elizako
aurrealde erromanikoa (lekualdatu egin
zena eta San Roque kaperan sartu zutena,
Frantses Bidearen sarreran), alboan dagoen
gurutze gotikoa (antza, Galiziako zaharrenetakoa dena), Sancti Spiritus edo Santo
Antonio tenplua eta, herriaren kanpoaldean
jada, Melideko Santa Maria eliza. Noski,
ospitale zaharra ezin da ahaztu, berreskuratu
eta berritu ondoren, tokiko museo bikaina
bihurtu dena, etnografiari eta arkeologiari
eskainia.

Melide
4.729 biz. / Melide bi bidek zeharkatzen
duten herria da; batetik, Jatorrizkoa dago,
bertan Camiño de Oviedo esaten diotena,
eta bestetik, Frantses Bidea, erromes-etorri
handiagokoa dena. Antzina kastroa (gerora
gaztelua) izan zenaren babesean sortu zen
eta lehendabizikoz X. mendeko agirietan
aipatzen da. 1212 urtean, Santiagoko katedrala kontsakratu eta urtebetera, Alfontso IX.
Galizia eta Leongo erregeak, herri honetako
lurrak Santiagoko artzapezpikuaren esku
utzi zituen. Garai bateko gazteluaren eta
harresien ezer ez da geratzen. Gainera, ze-

79,9 km.

Sancti Spiritus eliza
(Melide)
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Melide > Arzúa (13,9 km.)

< Oviedo 264 km. >

51,3 km.

AC-905

Arzúa

Arzúa
Lema
AC-234

3,0 km.

Esteka
Iparreko Bidera

Ribadiso

Magolán

Ribadiso

Ribadiso

A Portela

Castañeda

Castañeda

2,2 km.

A Fraga

Paraños

Boente

Figueroa
Boente

1,8 km.

As Lamelas

Vitiriz

Agrón

N-547

Parabispo

Barreiro
Cabazas

Parabispo

eliden gora egiten du nabarmen
kilometroko erromes kopuruak
urte sasoia edozein dela ere; bertan
bat egiten dute Jatorrizkoak eta
Frantses Bideak, erosoagoa, jendeztatuagoa eta Europarako lotura
denak, alegia. Alde gutxi dago aipaturiko herriaren eta Arzúaren artean
eta lasaiago joateko nahiz ia kaltetu
gabeko paisaia miresteko aukera eskaintzen du. Muino leuneko eskualdea
da, eremu laurik gabea, baina neke
handirik eskatzen ez duten maldak dituena. Asfalto gutxi dago eta lurrezko
bide asko, itzaluneak bezala. Mesede
egingo dio horrek guztiak gure oinei
eta gainontzeko gorputz-atalei. Interes historiko handiko bi puntu ditu
ibilbideak. Castañeda eta Ribadiso
herrixkak, hain zuzen.

M

N

3,1 km.

Outarelo

Castelo

3,1 km.

AC-840

500m.

San Cibrao
Sta. María
de Melide

0,7 km.

Melide

Santa María

A Xangrada

Esteka
Frantses
Bidera

S. Antonio

400

Castro

300

Forte Vello

200
100

Melide

Os Ánxeles

0

Melide

Boente

Castañeda
Ribadiso

Arzúa

Boente

Santa Maria eliza

147 biz. / Melide utzi eta garai bateko kastrora (kristatutu zuteneko tenplua duenera)
bidean gora egiten du Bideak. Behera egingo dugu gero, errepidea gurutzatu eta Santa
Maria eliza ederraren paretik igarotzeko.
Ondoren, basoan barrena murgilduko gara
iturri batera ailegatu arte. Asfaltoa aurkituko
dugu berriz ere eta errepidea gurutzatu egin
beharko dugu. Boentera helduko gara, Galiziako ohitura zaharrenetakoari eusten diona,
bitan banatuta egote horri, alegia: Arriba eta
Abaixo auzoak ditu, nahiz eta bata bestearen
segidan dauden. Bertako eliza zaindua bisitatzeak merezi du.

Melide Leboreiro

Ribadiso

Ribadiso

10 biz. / Bideak gora egiten du berriz ere,
basoan barrena oraingoan, eta berdin
jarraitzen du jaitsieran, azienda bazkatzen
den larreak zeharkatuz. Behean Iso ibaia
doa. Duela ehunka urte eraikitako zubiaren
bidez gurutzatuko dugu eta eraikin multzo
txiki batera iritsiko gara. Bertan dago ateak
itxi zituen azken ospitalea, XXI. mendearen
hasieran egin baitzuen. Dena dela, 1993an
ireki zuten berriz ere, erabat berrituta.
Paradisua dirudi lekuak.

Castañeda

Arzúa

Castañeda

Arzúa

154 biz. / Gaur egun, ezer gutxi nabarmenduko dugu Castañedari buruz, baina Erdi
Aroan leku oso ezaguna zen, bertan baitzeuden Santiagoko katedralaren eraikitze-lanak
hornitzeko su eta gar ziharduten karobiak.
Atzean utzi ahala ageriko zaizkigu bi jauretxe
eder, bata erromesaren parean eta bestea
mendi-hegalaren gainaldean. Biak egoera
ezin hobean daude.

4.729 biz. / Ribadisotik aurrera, hiru kilometroko igoera gogorra dugu zain. Errepidea
alde batera utziko dugu eta Arzúan sartuko
gara asfaltozkoaren parean doan bidetik.
Ikus ezazue Iparreko Bidearen 32. etapa
(89. or)
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Barnealdeko
bidea
(Baionako bidea, Arabar Bidea,
San Adriango tunelaren bidea)

Pirinio beldurgarriak saihestu nahi zituen orok kostako oinezkoen pasabide
bakarretik jotzen zuen. Hau da, Baionara hurbildu eta itsasertzetik behera
egiten zuten Bidasoa ibaira arte. Ondoren, mendiak, haranak eta Aizkorri
mendilerroko San Adriango tunela zeharkatu behar ziren. Frantses Bideari
lotu aurretik, Gasteizko Katedral zaharrera hurbiltzen ziren. Bertako berritzelanak izan zituen inspirazio iturri Ken Follet idazleak Los pilares de la tierra
best-sellerraren jarraipena idazteko. Arabako lautadan 180ºko aldaketa
jasaten du paisaiak. Larre berdeen ordez lehorreko landazabalak datoz eta
Errioxara sartu orduko, beste behin aldatzen da. Hortaz, honako hau ibilbide
heterogeneoa da zinez. Horren isla da askotariko gastronomia: lehen mailako
okela eta barazkiak nagusitzen dira (Gipuzkoako Ordizia eta Tolosan azoka
garrantzitsuak egiten dira astero), bai eta Ebro ertzean ontzen diren ardo
ospetsuak ere, bai Arabako aldean, bai Errioxakoan.

136

137

Irun > Hernani (26,2 km.)
Hendaia

Hondarribia
1,5 km.

Irun

Puente

1

< Irun 0 km. >

Astigarragako udaletxea

Behobia

Puente de Santiago

Irun
Santiagotxo

Esteka
Kostako Bidera

7,1 km.

Altzubide

Kostako
Bidea

Elatzeta

Junkal eliza (Irun)

195
GI-3451

GI-2134

525
GI-3631

GI-2638

Urkabe

Elizalde

N-1

Altzibar
Iturriotz
Oiartzun

7,1 km.

Errenteria

GI-2132

Sorozarreta

Oiartzabal

Ventas de
Astigarraga
Txoritokieta
Frantzesillagaberri
Manesenea
Esteka

B

Irun
61.103 biz. / Euskal Herriko erromanizazioaren kokagune nagusienetakoa izan
zen Irun. Pribilegiozko kokapena izateak
(itsasoaren mailan Pirinioak saihesten dituen
pasabide naturala da) zeharo baldintzatu
du mugaldeko hiri honetako historia. Ama
Xantalen ermita –X. mendean eraikia eta XIV.
ean eraldatua– leku biziki berezia da, 2000
urtez baino gehiago izan delako gurtze-lekua:
barnealdean, lurpean, tenplu erromatar baten
zimentarriak aurkitu ziren, garai bereko hobi
batzuk bezala. Junkal parrokia-eliza ere,
erromesak saihestu ezin duen lekua da.

Kostako
Bidera
Santiagomendi
Arraspiñe

600m.
500

N

2,6 km. 2,4 km.

San Markos

Artola

3,3 km.

Astigarraga Santiagomendi Frantzesillaga

GI-3420

234

Oiartzun

Lezo

400

Astigarraga

Santiagomendi
Frantzesillaga
Gurutze
200
Tentsio altuko
dorrea
100
Astigarraga
Oiartzun
Irun
0
Sorozarreta
Hernani
Santiago zubia
300

ea

Hernani

um

Ur

Hernani

Gurutze

A-8

2,2 km.

Oiartzun

Gurutze

Jaizkibel

idasoa ibaia Txingudi badian itsasoratzen, horixe izango da erromesak
Kantauri itsasoa ikusiko duen aldi bakarra. Aurrerakoan, Gipuzkoa barnealdeko
herriak ikusiko ditu, haranak alderik alde
zeharkatu eta Santiagomendi gisako
mendixkak igo, Euskal Herriko orografia
ederra miresteko. Ibilbidean tartekatuko
dira landaguneko bakea, pinudiz eta larrez inguratua, eraikuntza berriko industrialdeak eta lurralde historikoko hiriburu
den Donostiaren sarbideak. Erromesak
bidea uzteko aitzakia erakargarri asko
topatuko dituen arren, besteak beste,
Aiako Harria –hegoaldera begirako haitz
biluziak–, monumetu megalitiko asko,
edo urtarriletik aurrera, Astigarragako
sagardotegiak, inguru are hobeak ikusiko dituenez, aurrera egingo du.

San Esteban eliza (Oiartzun)

Oiartzun
9.840 biz. / Aiako Harrian kokaturiko Arditurri
meatzeak izan ziren erromatarrak Txingudiko

Oria: 763,1 km. / Saiatz: 771,7 km.

badian ezartzeko arrazoi handienetako bat.
Gordetzen zuen burdin-minerala arian-arian
atera izan da duela gutxira arte. Aiako Harriaren oinetan dagoen herria da Oiartzun, landaguneko herri atsegina, bizileku multzoa bihurtu dena. San Esteban eliza aipatu behar da,
Euskal Herriko gotikoaren erakusgarria dena,
monolitikoa eta, itxura batean, konkistaezina.
Halaber topatuko ditu erromesak XVII. mendeko udaletxea zein Iturriotz dorretxea, izen
bereko auzoan, landaguneko eraikin nobleen
adibide ederra dena zinez.
Santiagomendiko ermita (Astigarraga)

Astigarraga
4.640 biz. / Oiartzun eta Astigarraga aldean
berrogeita hamar monumentu megalitiko
enigmatiko baino gehiago daude. Oianlekuko harrespila (Oiartzunen) edo Txoritokietako iruinarria (Errenterian) dira, ziurrenik,
historiaurreko aztarnen artean adibide
onenak. Astigarraga sagardoari loturiko
herria da, baina lehenago Santiago mendia
igo behar da, tontorrean itxura modernoa
baina Erdi Aroko jatorria duen ermitara.
Jakina, apostoluari eskainia da. Behin herrira
iritsita, oinezkoak baino sartu ezin diren alde
zaharrean, hainbat harribitxi topatuko dugu;
esaterako, Jasokundeko Ama Birjinaren
eliza, Murgia leinuaren jauregia edo Ergobiko
zubia, Urumea ibaia zeharkatzen duena.
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2a (Oria)

Hernani > Tolosa (19,3 km.)

2,7 km.

Hernani

< Irun 26,2 km. >

N-634

Saiaz
alternatiba

Agirre

14.712 biz. / Herria, duen kokaguneagatik
da garrantzitsua. Izan ere, Nafarroan jaio eta
haran basotsua zeharkatu ostean Orian ibairatzen den Leitzaran ibaiaren ertzean dago.
Goialdean dago, Goiko plazako aldeetako
batean, Tourseko San Martin eliza barrokoa,
Santa Kurutz ermitarekin batera –barrualdean Kristo gotiko dotorea duena– herriko
ondarea osatzen duena.

Oria
haraneko
bidea

Urnieta

N-1

N
4,3 km.

GI-3722

Azkorte

Udaletxea eta San Joan Bataiatzailearen eliza (Hernani)

Buruntza

Leitzaran eta Oria ibaiek bat egiten dute Andoainen.

ria

Belkoain
Le
n

ra

iza

492

5,4 km.

Izturitzagatorrea

Apakintza

Aduna

Galarraga

Santa Gurutze

A-15

Villabona

Zizurkil

Villabona

Amasa

6,9 km.

GI-2631

ernani uztean, aurrerago zehazten
diren aukeren artean erabaki behar
da; Oriarena, hasieran profil erraza duena, edo Saiatzena, ederragoa eta, aldi
berean, gogorragoa dena. Lehenengoa
aukeratuz gero –Oriaren ibilbidea– haranik haran eta ibairik ibai ibili beharko
da (Bidasoa, Oiartzun eta Urumea)
Andoainera iritsi arte. Bertan beste bi
ibai topatuko ditugu: Leitzaran eta Oria,
emari handiagokoa eta datozen bi egunetan lagun izango duguna. Hemendik
aurrera ikusiko ditugu Errege Bideko herri
historikoak. Bide horixe zen Gaztelako
lautaden eta Europaren arteko lotura
nagusiena. Industria garapenaren eragin
handia ikusiko dugu halaber ibilbide
honetan.

H

Andoain

O

Andoain

444

Irura

GI-3630

Anoeta Uzturre
Alkiza

730
GI-3411

300m.
250

Hernialde
Izaskun

Tolosa

736,9 km.

Andoain

Sta. Krutz

Santa Bárbara
247

LasarteOria

Urnieta

Hernani

138

Ibarra

Tolosa

200
150
Andoain

100
50
0

Sta. Gurutze

Urnieta
Villabona
Hernani

Anoeta
Tolosa

Hernani
19.246 biz. / Urumea ibaiaren korrontearen
kontrako zentzuan egingo dugu eta berehala
aurkituko dugu Hernani erdian dagoen San
Joan Bataiatzailearen parrokia-eliza. Herriko
alde zaharra, garai batean harresi sendoz
bildua, muino baten gainaldean dago.
Nabarmentzekoak dira aipatutako elizaren
aurrealde barrokoa eta udaletxea, XIX. mendeko eraikin bitxia, aurrealdean erromanikotik errenazimendura arteko estiloen eraginak
dituena.

Urnieta
6.067 biz. / Oria haranera jauzi egin aurretik
igaroko garen azken herria da Urnieta, larre
tentagarriz inguratua, Adarra mendiaren profil
mehatxugarria zelatan duena. San Migel eliza
erromesen joan-etorrien eraginez sortutako
herriaren jatorrizko gunean kokatuta dago.
Erdi Aroko ataria ikusiko dugu bertan. Garai
beretsukoa behar du Santa Leokadia ermitak.
Bertako atarian igaro dute gaua Errege Bidean
zihoazenetako askok menderik mende.

Tourseko San Martin eliza (Andoain)

Villabona
5.688 biz. / Aduna gaina eta Santa Kurutz
ermita atzean utzi ostean, erromesak berriz
ere egingo du topo Oria ibaiarekin Zubimusu
zubian.

Irura-Anoeta
3.319 biz. / Ibai ondoan egiten du aurrera
Bideak berriz ere. Amasako Tourseko San
Martin eliza atzean utzi, Irura ondotik igaro
eta Anoetan sartzen da. Bertako hiri egitura
antzinako Errege Bidearen epelera sortu
ziren herriena da. XVI. mendeko San Joan
Bataiatzailearen eliza ederra aipatuko dugu.
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Hernani > Bidegoian (28,8 km.)

N-1

4,7 km.

Santa Bárbara
247

Saiazko
bidea

Agirre

GI-131

Zubieta
Azkorte

N-634

Buruntza

O

ria

444

Olaikogaina
z

8,8 km.

ot

l
ba

A

Andoain
Andatza

561

Belkoain

Etumeta

492

Venta Zarate

N

Eskaltzu 511

Zarate

Zizurkil

Zarateaitz 492

4,5 km.

Asteasu
Sarobezelaita

Larraul
Santa Marina
GI-2631

1,9 km.

Andazarrate

ipatu dugun beste aukerak –Saiatz
ibilbideak– Aizkorri mendilerroraino
garamatza, Gipuzkoa eta Araba arteko
mugara, alegia, Oria haraneko mendebaldeko mendiak gaindituta. Ibilbide
bikaina da Kantauri itsasbazterraren
–urrutian– nahiz lurralde historikoko
mugarri natural nagusienen, Hernio
mendia edo Saiatz inguruak, kasu, bista
ezin hobeak eskaintzen baititu. Hernani
edo Lasarte-Oria kenduta, kilometroak
egingo ditugu herriguneetatik landa,
pinudi eta hariztietan barrena bide beti
itzaltsuetatik, baserri bakan batzuk
baino ez dituzten muino berde biluziak
zeharkatuz. Kilometro horietan Euskal
Herriko paisaiari dagozkion topikoak
ikusiko ditugu, barnealdeko monumentu ondarea urria baita.

A

2,7 km.

Iturriotz
San Juan

4,8 km.

1006

GI-2634

Aia

Ikus ezazu 2. etapa.

1.938 biz. / Aiak eta Asteasuk elkar ukitzen
duten lekuan dago Iturriotzeko benta,
XVI. mendean eraikitako baserri ederra, bi
isurialdeko teilatua eta egurrezko bilbadura
dituena.

17.841 biz. / Historia luzeko herria da, nahiz
eta duela mende laurdena arte independentziarik lortu ez. Lasarte-Oriako oskol industrialak ezusteko barroko bat gordetzen du.
Birgitarren komentua da, XVII. mendean sortu zen kolore argiak dituen multzo erlijiosoa,
alegia. Hirigunean dago San Pedro eliza, XVI.
mendekoa, xumea, baina atari atseginekoa.
Birgitarren komentua
(Lasarte)

Hernio
1083 Aitzbeltz

Zelatun

1074

Erniozabal
1008

Errezil

Bidegoian

800m.
700
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200
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Zelatun
Iturriotz
Etumeta Venta
Zarate

Lasarte
Oria Zubieta
Hernani

Andazarrate Bidegoian

Errezil
623 biz. / Hernio mendiaren gerizpean –gailurrean gurutzez josiriko hilerria du– aurrera
doa zidorra Iturriotzeko San Joan ermitara
iritsi arte, Errezilen jada. Oinplano laukizuzeneko tenplu sinple horretan, iturriko ur
freskoa dela eta da ezaguna (mirakuluzkoa
da batzuen esanetan), Saiazko Alkatetzaren bilkurak egin eta batasuneko 9 herriei
eragiten zieten erabakiak hartzen ziren.
Zelatuneko larre biluzia zeharkatu beharko
dugu jaitsierari ekin aurretik.

Zubieta
400 biz. / Aizpurua baserrian bildu ziren
Donostia berreraikitzea adostu zuten mandatariak, Espainiako Independentzia Gerran,
1813an hiria suntsitu zuen sutea eta gero.
Andatza mendiaren oinetan kokaturiko bizileku lasai honetako Santiago eliza Donejakue
Bidearekiko loturaren seinale da.

Alkiza

Gazume

Zelatun

Iturriotz

Andazarrate

Saskarate

Hernio mendiaren aire-ikuspegia

745,5 km.

Hernani
Lasarte-Oria

Urnieta

Lasarte-Oria

Usurbil

Bidegoian

< Irun 26,2 km. >

Oria
haraneko bidea

Hernani

1,4 km.

Zubieta

LasarteOria

Hernani

2b (Saiatz)

Zizurkil
2.763 biz. / Andatzako pinudiak zeharkatu
ostean iritsiko gara Zarate Bentara. Bertan bat
egiten zuten garai batean lurralde historikoan
gora eta behera zebiltzan transhumantzia
ibilbideek.

Errezil

Bidegoian
499 biz. / Bidania eta Goiatz udalerrien
bat egitearen ondorioz sortua da. Bertan
topatuko ditu erromesak XVI. mendeko
Goienetxe baserria, aurrealde armarridunekoa, Goiatz dorre garaia eta Jasokundeko
eta San Bartolome elizak. Azken horretan,
ikusgarria da korura doan eskailera.

Alejoenea

Oria
haraneko
bidea

Otsabio

789

Altzo

Altzomuino
Altzoazpi

Alegia

Oria ibaiertzeko Zerkausia (Tolosa)

2,5 km.

ta
GI-2133

3,5 km.

Aldaba
Orendain

Ikaztegieta

Abaltzisketa

4,3 km.

Santa Krutz

Altzaga
Itsasondo

N

2,7 km.

Usurbe

Beasain
4 km.

Altamira
GI-120

Garitain

Olaberria
Sta. Cruz
de Agirre
Oiarbide

GI-632

Urrutikoetxea

3,2 km.

Nafarrasagasti

Gurutzeta

Ormaiztegi

Saiazko
bidea

Idiazabal
N-1

Aizpea

17.822 biz. / Duela zenbait mende gotorleku perfektua zen Tolosa, Oria ibaiaren erdian
kokaturiko uharte harresiduna zelako. Larunbatez iritsiz gero, azoka tradizionala bisitatu ahalko dugu. Alde zaharrak garai bateko
itxurari eutsi dio, jauretxe ederrak dauzka
eta, jakina, Santa Maria parrokia-eliza. Oria
ibaira ematen duten hormak harresi gisa erabili izanak dira.
Igartza multzo monumentala (Beasain)

Alegia
1.717 biz. / Oria ibaiak nahieran zizelkatu zuen
herria, ilargi erdi itxura emanez, hain zuzen.
San Joan Bataiatzailearen atari gotikoa aipatu
behar da. Barrualdean Kristo gotiko ikusgarria
dago, mota horretako onenetakoa Gipuzkoan.

Legorreta
1.469 biz. / Zubiak ezinbestekoak izan ziren
Errege Bideak aurrera egin zezan. Esaterako,
Legorretakoak, herria egituratzen dutenak
eta kokagune erlijiosoen inguruetan kokatuta
daudenak, San Salvador parrokia edo Santa
Kruz santutxokoak kasu.

Olaberria
954 biz. / Erromesak alde batera utziko du
Oria ibaia Olaberriara hurbiltzeko. Bertan
daude eskualdea mugatzen duten Txindoki
(1.348 metro) eta Aizkorri (1.528) mendi
erraldoien bista onenak.

Idiazabal
2.239 biz. / Etxegarate mendiaren oinetara
kokatua, herriaren izena daraman Jatorrizko
Izendapeneko gaztak famatua, atari erromaniko bikaineko San Migel eliza dagoen herria
da.

Segura

Mutiloa

5,5 km.

Segura Idiazabal

Lazkao

707

Zerain
Sagastibil

Oria

Zegama

Zaldibia

Ordizia

4 km.

Olaberria Beasain

Ordizia

Arama
San Juan

onejakue Bide osoan nekez aurkitu
ahal da hainbeste herri historiko hain
kilometro gutxian. Tolosa, Ordizia eta
Segura herriek osatzen dute hirutasun
bikain hori, Gipuzkoako haran aktiboena
zeharkatzen duen etapa den honetan.
Zidorrak aurrera egiten du Oria ibaiaren
eta N-I errepidearen parean, haranerako
bista ederrak eskaintzen dituzten bi
igoera gogor gaindituta. Gastronomiari
erreferentzia egin behar zaio nahitaez,
bertako azoka tradizional sendoei eta
jatorri izendapeneko eta kalitate handiko
produktu tipikoei esker; esaterako, Idiazabal gazta. Badira denboran ez aurrera
ez atzera geratu diren ezustekoak ere,
Beasaingo Igartza multzoa kasu. Gaua
igaro asmoz erromesa edozein lekutara
doala ere, ziurrenik, atseden hartu eta indarberritzeko primeran etorriko zaizkion
platerkadak dastatu ahalko ditu.

D

Baliarrain

Legorreta

13.428 biz. / Azken berrogeita hamar urtetako hazkundeagatik ere, Beasainek Igartza
multzo arkitektoniko bikainari eusten dio.
Monumentu auzo hori XVI. mendean eraiki
zen bezala ageri da.

Tolosa

ke

GI-3712

717,6 km.

Beasain

N-130

Araxes

Ollaun
470

< Irun 45,5 km. >

Segura, Txindoki mendia
atzealdean duela

Lizartza

ez

Ikaztegieta

Alegia

5,5 km.

Tolosa

Tolosa > Zegama (35,2 km.)

Am

Legorreta
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3a (Oria)

Tolosa
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Barbari

GI-3251
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Zegama
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Ordizia
9.523 biz. / 700 urte baino gehiagoko
historia duen herria da, Erdi Aroko hirigileek
emaniko itxurari eusten diona, kale estu eta
guzti. Plaza Nagusia –asteazkenero azoka
tradizional ospetsua hartzen duena– eraikin
klasiko zenbaiten egoitza da, hala nola
udaletxearena.

Segura
1.379 biz. / Goierriko herri historikoa altxorra
da berez. Errege Bidea tentuz zaintzen du,
almendra itxurako herri-kaxkoaz harro dago
eta Jasokundeko Ama Birjinari eskainiriko
eliza gotiko kolosala erakusten du.

144

145

Bidegoian

3b (Saiatz)

Bidegoian > Zegama (34,3 km.)

< Irun 55 km. >

Bidegoian

GI-3740

Santa Marina

Goiatz

Beizama

Saiazko
bidea

Baserri multzo idiliko hori Albizturren mendeko auzoa da eta Aralarko larreetatik zetorren transhumantzia bide zaharraren ertzean
kokatua dago. Bidearekiko loturaren adibide
da Santa Marina Haundi baserria, 1558an
sortu zenetik, aurrealde erromanikoaren aztarnak gordetzen dituen Santa Marina elizaren mendeko ospitalea izan baita.
Beasain udalerrian sartuko da bidea
Astigarreta auzotik, San Gregorio ermita eta
San Martin eliza igarota.

Santutxoko
benta

GI-3720

GI-3042

Santa
Marina

N

Larrañaga Argisain

GIPUZKOA

21 km.

Pagorriaga

Zeraingo karobiak
Murumendi
859

Arrapaitz
Larrarte
Txoritegi
GI-2635

ide zati honetan, indarrik gehienak
Murumendi, tarte gipuzkoarreko
oztopo geografiko handienetakoa dena,
igotzen erabiliko ditugu. Zidorra lurralde
historikoaren alderdirik landakoenean
barrena dabil, Oria haraneko herriak alde
batera utzita eta euskal kutsu nabariko
landa-auzoetara hurbilduz. Era berean,
argi geratuko zaigu zein garrantzitsuak
izan diren ermitak horrelako eskualde
malkartsu eta herrigune sakabanatukoak
egituratzeko. Ikusiko ditugu Gipuzkoa
ALAVA
magikoa –Ezkio-Itsaso, Andre Mariaren
agerpen polemikoen herria–, meatzaria
–Zerain eta Mutiloa, kasu– eta idilikoa,
apenas urbanizatu diren inguruneetan.
Berehala, Aizkorri mendilerroaren bestaldean, larreen berdea zereal-laboreen
horia bihurtuko da. Harrizko erraldoiaren
oinetan dago Zegama patxadatsua.

B

Otegi
S. Gregorio Garin

MandubiaAstigarreta
GI-3192

Usurbe

Andre
GI-2635
Maria
de Kizkitza

707
Ar
ria

Itsaso

Arriaran

ran

Mendiguren
Urteaga

Ursuaran

Aranaga
GI-3352
GI-632

4,1 km.

Gabiria
Eztanda

Andre Maria
de Liernia
GI-3572

Andramaiztegi Oriaren

Mutiloa

bidea

Murgiaran
San Blas

Irukate

Segura

N-1

Sagastibil
a

Larraondo

Barbari
Arrolaberri

GI-3251

Arakama

Zegama

573 biz. / Murumenditik behera goazela, berehala topatuko dugu Kizkitzako Andra Mariren
ermita sinple baina debozio handikoa. Santa
Luzia eliza, Anduagako zelaian dagoena,
XX. mende hasierako Andre Mariaren agerpenen oroigarri da. Ezkio auzoko Igartubeiti
baserria, XVI. mendeko eraikin ederra, berritu
eta Euskal Herriko nekazaritzaren sekretuak
argitzera bideratutako museo bihurtu dute.

800m.
700
600
500
400
300
200
100
0

Mandubia

Ormaiztegi
Bidegoian

ÁLAVA

Mutiloa
224 biz. / Lierniko Andra Mari ermita,
emankortasun-errituei lotua, Gipuzkoako
eskualde honek Donejakuerako erromesei
eskaintzen dien beste keinu magikoetako
bat da. Mutiloak gora egin zuen iraganean
inguruetako meatzaritzaren eta meatzeak
eta Ormaiztegi lotzen zuen burdinbidearen
ondorioz. Herriko profil lauan aski nabarmen
ikusten da San Migel elizaren dorrea,
barrualdean Felipe Azurmendiren erretaula
deigarria duena.

1.314 biz. / Tomas Zumalakarregi Jeneral
karlistaren jaioterria da, oraindik ere, hil eta
mende eta erdira, gogoan duena. Iriarte
Erdikoa baserria, haren bizilekua izan zena,
Zerain, Jauregi baserria
lehen planoan ageri dela

Zerain

Arrapaitz
Santa
Marina

bere bizitza eta lorpenak zehazten dituen
museo dotore bihurtu da. Handik gertu
dago San Andres parrokia-eliza, Erdi Aroko
aurrealdeagatik nabarmendu behar dena,
bai eta barrualdeko bataiarri aurrerromanikoagatik ere. Herria uztean, erromesak
burdin-zubi ikusgarria topatuko du, XIX.
mendearen erdialdera Alexander Lavaley
frantziarrak eraikia.

Ormaiztegi

Trenaren
zubia
(Ormaiztegi)

Zerain
Ori

Zerain

zia

Ormaiztegi

1,8 km. 1,9 km.

Segura
Zegama

talu

5,5 km.

Mutiloa

Ormaiztegi

San

Ezkio-Itsaso

716,7 km.

Zerain
Segura
Mutiloa
Zegama

247 biz. / Halaber izan zuen burdin-mineralaren eragina Zerainek garai batean eta, egun,
biztanle gazteenen ekimenez, biziberrituta
aurkituko dugu. Andra Mari eliza –bataiarri
enigmatikokoa– eta Jauregi baserria dira
bertako monumetu erakargarrienak.

BURGOS
(Condado de Treviño)

146

147

4

Zegama > Agurain (22 km.)

< Irun . Oria: 80,7 km. /Saiatz: 89,3 km. >

Zalduondo

San Andriango tunela edo Lizarrate

Zegama

Zegama

6,8 km.

Gurutze
Santua

GI-2637

Aitxuri

Iruetxeta

Zegamako San Martin elizaren erretaula

Buenabista

1551

Zegama

GIPUZKOA

1,9 km.

Sancti
Spiritus

Refugio

San
Adrian

Pin-Pil

1280

Portugaina

N

Aratz

1443

7,4 km.

Portugaina

San adrián

Aizkorri

1528

ALAVA

Galarreta

Zalduondo

Gordoa

Zalduondo

Araia
San Julián
y Santa
Basilisa
de Aistra

A-3012

Ordoñana

3 km.

Amézaga de
Asparrena

Luzuriaga

Ordoñana

2,9 km.
Agurain

gur Gipuzkoari, ongi etorri Arabari,
biak soineko ederrenez aurkituko
ditugun honetan. San Adriango tunela,
urak eta denborak harrian higatutako
haitzuloa, hori bezain muga ederrik kostata aurkituko dugu. Ia hamar mendez
izan da Gaztelarako joan-etorriak egiten
zituzten merkatari eta bidaiarien igaroleku. Egun, Aizkorri tontorrera doazen
mendizaleak edo Arabako lautadarako
bidean diren bidaztiak baino ez ditugu
ikusiko. Tunela zeharkatu eta Erdi Aroko
galtzada bikainetik goazela, paisaia
zeharo aldatuko da. Arabako lautadak ez
du zerikusirik Gipuzkoako haran sarriekin. Hemengo orografian gizakiaren esku
hartzea nabariagoa da, lehorreko labore
asko dago eta herriak nahi bezain zabalak dira, han hemenka jauretxe barrokoak
eta errenazimendukoak erakutsiz.

A

San Millán

A-3016

Zuazo de
San Millan

N-1

Salvatierra / Agurain

1150m.
1050
950
850
750
650
550
450
350
250

Sancti
Spiritus

682,4 km.

1.410 biz. / Aizkorri mendilerroari ekin aurretiko azken herria, auzoko Segurari eta Errege
Bidearen onura ekonomikoei oso lotuta
dagoena. Tourseko San Martin eliza itsasargi
baten modukoa da Arrolaberritik datorren
erromesarentzat. Barrualdean, Zumalakarregi Jeneralaren mausoleoa dago. Ermita
multzo xumea –San Bartolome eta Sancti
Spiritus, kasu– lagun izango dugu bideko
aldapetan, pixkanaka, mailarik garaienera
hurbiltzeko.

196 biz. / San Adrian gainditu eta bat, Erdi
Aroko galtzada izango dugu zain pagadi
batean sartzeko, oraindik ere apur gehiago
igo eta azkenean Zalduondorako jaitsierari
ekiteko. Zegama bezain herri garrantzitsua
da –batez ere, mendilerroa zeharkatu behar
zuten merkatari eta erromesentzat– Araban
helduko garen lehena. Bertako Lazarraga
ÁLAVA
jauregia
aipatu behar da, errenazimenduko
eraikinen erakusgarri dena eta egun inguruetako etnografiari eta Donejakuerako erromesaldiari buruzko museoa duena. Tolosako
San Saturnino elizako erretaula barrokoa ere
apostoluaren omenezkoa da.
Zalduondo, Aizkorri
mendilerroa atzealdean
duela.

Altzaniako partzuergoa
Aizkorri mendilerroaren hegalak Gipuzkoa
eta Arabako hainbat herriren artean partekatzen diren lurrak dira. Mugaldeko puntu
horietako bat, hain zuzen ere, Lizarrate edo
San Adriango tunela deritzona, Donejakue
Bide osoko monumentu natural ikusgarrienetakoa da. X. mendeaz geroztik erabilia eta
eraikuntza berriko ermita bat barruan duela,
haitzuloa mende askotan zehar izan da Gaztelatik Frantziara eta alderantziz zebiltzanen
igaroleku nagusia.

Portugaina

Ordoñana
45 biz. / Lautadako profil etzanetiko ibili
atseginak Ordoñanara garamatza, arte erromanikoak bertan lagatako aztarnak agerian
dituenera, Jasokundearen Andra Mari parrokia-elizaren aurrealdea, esaterako. Bitxikieria
bat: San Millan ermitaren aurrealdean Gaztela eta Leongo armarria dago, ukitu barroko
handia duena.
Arabako lautadako paisaia

Ordoñana

BURGOS
(Condado de Treviño)

Zalduondo

Zegama

Salvatierra
San Adriango Erdi Aroko galtzada

Agurain > Gasteiz (27,4 km.)

< Irun. Oria: 102,7 km. / Saiatz:111,3 km. >

660,4 km.

Dulantzi
3,8 km.

N

Salvatierra /
Agurain

San Martín

San Joan eliza, arkupetik ikusia

2,0 km.

Gazeo
ÁLAVA

Ezkerekotxa

N-1

Estibalizko Andra Mari santutegia

Castillo de
Henaio

A-3112

A-1312

661

AlegríaDulantzi
A-3110
A-132

San Juan
de Arrarain

Elburgo

2,6 km.

1,0 km.

Ntra. Sra.
de Aiala

1,1 km.

Villafranca
Ntra. Sra.
de Estibaliz

Argandoña
1,4 km.

A-4107

2,4 km.

Ascarza

E

rromesak lasai arnasa hartu dezake:
Arabako lautada berrogeita hamar
kilometro luze da, gutxi gorabehera,
gizakiaren esku-hartze handiko lurretan
egiten dena. Ez dago pendizik, ez
mendigainik eta Vitoria-Gasteiz arteko
tartea hirigune gutxi zeharkatzen duen
horietakoa da eta bakartasun apur bat
eta sorginduko gaituzten monumentu
erlijiosoak eskainiko dizkigu. Euskal
Herriko inguru hauek Gaztelako landazabalen antza dute. Gainera, aniztasun
artistiko gehieneko eskualdean barrena
goazela gogoan izan behar da: Lautadan
ikusiko ditugu trikuharriak –Sorginetxe
izenekoa kasu, Euskal Herriko liluragarrienetako bat dena– Arkaiako aztarna
erromatarrak, Erdi Aroko Estibalizko Andra Mariren santutegia edota Aguraingo
jauretxe errenazentistak.

4.809 biz. / Eskualdeko hiriburua da Erdi
Aroan burgu zeneko garrantziari eutsi dion
Agurain. Ez ditu ezaugarri horiek galdu,
beraz. Bi eliza, San Joan eta Santa Maria,
gotorleku izandakoak biak ere; Plaza
arkupeduna; aztarnak agerian dituen harresia
eta erromesak, duela zazpi mende ohi zuten
bezala, ibiliko diren kale nagusia.

Aiarako Andra Mariko harburuak.

Gazeo

Burgu

32 biz. / Lautadako herrixka, bere xumean
Tourseko San Martin elizan XIV. mendeko
margolan gotiko ederrak dauzkana, mendetan
ezkutuan egon badira ere.

539 biz. / Arraraingo San Joan ermita
XII. mendekoa da, lurralde historikoko
zaharrenetakoa, alegia.

Argandoña

Tenpluaren absideko margoak

Arcaya

600
550
500

VitoriaGasteiz

Ezkerekotxa

650m.

N-104

Gazeo Ezkerekotxa Elburgo Argandoña
Ascarza
AlegríaDulantzi Villafranca
BURGOS
Arcaya

(Condado de Treviño)

450
400

Salvatierra

Vitoria-Gasteiz

2.710 biz. / Bidea Dulantzi kanpoaldetik doan
arren –urrutian ikusiko dugu San Blas eliza
neoklasikoko dorrea– Aiarako Andre Mariaren santutegiaren ondotik igaroko gara. XIII.
mendeko eraikina da, barnealdean XIV. mendeko ama birjina ederra duena eta kanpoaldean, berriz, lau arkuko atari atsegina.

Agurain

A-2134

4,9 km.

Alegría-Dulantzi
Elburgo
Argandoña Villafranca
Arcaya Ascarza
Vitoria-Gasteiz

149

5

8,2 km.

Agurain, O. (km 102,3)
Ezkerekotxa Gaceo Agurain, S. (km 104,0)

148

49 biz. / Bidea doan zidorrak Astorga eta
Bordele arteko galtzada erromatarra zihoan
berberak dira ia beti. Ezkerekotxan dago San
Roman eliza, Erdi Aroko hainbat arte-joera
biltzen dituena; erromanikoa –aurrealdean–,
gotikoa –eraikinaren gorputz gehienean– eta
errenazimentista –harrizko erretaula landuan–.

50 biz. / Erromatarren bidearekin zerikusia
duen herrietako bat da Argandoña, Erdi
Aroko kapitel ederreko Santa Columba eliza
dagoena. Herritik gertu, muino baten tontorrean, Estibalizko Andra Mariren santutegia
dago, Arabako zaindaria dena. Bertako ate
erromanikoa eta Andra Mariren irudia (XII.
mendekoak) nahiz bataiarria arrazoi aski
sendoak dira erromesa bertara dadin.

Arcaia
81 biz. / Erromatarren aztarnak aurkituko
ditugu Donejakue Bidearen ertzean paraturiko terma zaharretan. Zeruertzean, Gasteiz
ageri da.

150

151

2

Donostia / San Sebastián > Zarautz (22,8 km.)
Gasteiz

1

< Irun. Oria:130,1 km. / Saiatz:138,7 km. >

633 km.

234.740 biz. /

kokagunea da. Euskal Herriko Erdi
Aroko herri-kaxko preziatuena duen
hiria da. Almendra itxurako oinplanoa
du eta kale bihurriak, Santa Maria
katedralera hurbildu ahala zuzendu
egiten direnak. Tenpluaren berritzelanek hamar urte bete dituzte jada,
baina ez diote kalterik egin, kontrakoa
baizik. “Irekita eta obratan” izeneko
ekimen egoki eta arrakastatsua dela
eta, milaka pertsonak aukera izan dute
–Ken Follet idazle ospetsua tartean–
tenplu maitearen barruak ikusteko,
hiria nazioartean ezagutzera emanez.
Horrelako lekuak, San Migel eliza edo
Buruileria plaza bezala, Euskal Herrian
zorionez denborak aurrrera egin ez
duen txokoak dauden isla dira.

asteiz aspalditik da bidaiari eta
erromesen joan-etorrien lekuko.
Pribilegiozko kokapena du, Arabako
lautadaren erdian eta erromatarrak
hainbeste ibilitako Bordele-Astorga
merkataritza-bidearen alboan baitago.
Erromesak zain du hiri moderno bat,
kosmopolita eta berritzailea, kaleko
bizitzaren kalitateagatik ezaguna. Horren isla dira oinezkoentzako espazioak, mundu berde bat eratzen dutenak
hala hirigunean nola kanpoaldean (horregatik jaso zuen Gasteizek 2012ko
Europako Hiriburutza Berdearen saria
Europako Batzordearen eskutik); tranbia garraiobide publikoa berreskuratu
izana eta museo sare zabala.

G

Baina eraikuntza berriko hiriaz gain,
Arabako hiriburua tradizio luzeko

1 Santa Maria
katedrala
2

3
4

5

Avda.
de Gast
eiz

ERDI AROKO HIRIGUNEA

JUDIMENDI

C/ Jacinto Benavente

errán
C/ Los H

C/ Eduardo Dato

Florida
parkea

6

7

UNIBERTSITATEAK
3,6 km.
Prado parkea

2 Andre Maria
Zuriaren plaza
Espainiako Independentzia
Gerraren eskultura-multzoa duen
espazio zabal honetan bat datoz
Gasteizen bi aurpegiak: Erdi
Aroko herri-kaxko gotikoa eta
XIX. mendeko hiri-zabalgunea.
Iparraldera, kale estuak,
bihurriak, bizi ziren gremioen
izenak dituztenak: Aiztogile,
Errementari, eta abar. Hegoaldera,
oinezkoentzako kale-sare
ordenatua eta merkataritza-gune
mugimendu askokoa.

3 Frai Francisco
Vitoria pasealekua
Katedral
berria

ARANTZABAL

Tenplu gotiko bikaina da, jatorrizko
eliza erromanikoaren gainean eraiki
zutena. XV. mendeko jatorrizko
polikromia gordetzen duten irudiak
dituen ataria da bertako harribitxi
baliotsuenetako bat. Berritze-lanak,
jendeari irekiak, Ken Folleten
Un mundo sin fin liburua, Los
pilares de la tierra best-sellerraren
jarraipena, idazteko inspirazio iturri
izan ziren.

C/ Jacinto Benavente

8

Florida parketik izen bereko
ibilbidea abiatzen da, gero, Senda
izena hartzen du eta trenbidea
igaro ostean, Frai Francisco Vitoria
pasealekua bihurtzen da. Nortasun
handieneko eta erakargarri
gehieneko pasealekuetakoa da,
zuhaitz eta noble-etxeak alboetan
dituena, Ajuria-Enea jauregia,
esaterako, Lehendakariaren
egoitza dena.

4 San Migel eliza
Andre Maria Zuriaren plaza jagoten
du eta Arabako zaindariaren irudi
maitea gorde, baita Gregorio
Fernandezen erretaula barroko
ikusgarria ere.

5 Espainia plaza
Ilustrazioaren ideiek eragin handia
izan zuten hirian eta horren isla dira
Udaletxea dagoen Espainia plazak
eratzen duen espazio neoklasikoa
eta arkupeak, Erdi Aroko
herri-kaxkoaren eta hiri berriaren
arteko altuera desberdintasuna
gainditzeko erabili zen irtenbide
arkitektoniko bitxia.

6 Sokaren etxea
Gasteizko jauretxe
enblematikoenetakoa da
frantziskotarrek gerri-bueltan
erabiltzen duten soka (horri zor
dio izena) atean ageri duen eraikin
gotikoa. Egongela nagusiko ganga
izartua ez galtzeko modukoa da.

7 Prado parkea
Arabakoa da biztanleko lorategi
metro koadro gehien duen
hiriburua Europan. Eraztun Berdeaz
gain –50 kilometro baino gehiago
oinezkoentzako eta bizikletaz
ibiltzeko– Pradoko zuhaiztiak
azpimarratu behar dira, 1832az
geroztik arreta handiz zaindu
direnak.

8 Harresia
Katedralaren alboan harresi zati bat
ageri da, antzinako Gasteiz herrixka
babesten zuena. Hain juxtu,
herrixka horrexen gainean eraiki
zen egungo hiria Antso Jakitunaren
aginduz.

6

Gasteiz > Argantzun (22 km.)

< Irun. Oria:130,1 km. / Saiatz: 138,7 km. >

116 biz. / Aurrera egingo dugu hasiera batean Ab Asturica Burdigalam bide erromatarra –Astorga eta Bordele artekoa– gerora,
Errege Bidea eta egun N-1 autobide modernoa den horretatik. Hala, Arinizera helduko
gara, San Julian eta Santa Basilisa eliza dagoenera.

Armentia

Armentia

San Prudentzio basilika, Armentian

ÁLAVA

Ariniz

A-4303

Gometxa
Eskibel 818

Gometxa

Zaldiaran

978

4,7 km.

Ariñez
A-4102

Subijana de Álava

Zumelzu

Subijana de Álava
San Miguel

4,9 km.

952

Portillo de
San Miguel

749

rabako lautadako bide erraz eta
atseginak amaitzear dira. Berrogeita hamar kilometro egin ostean ibilbide
etzanetik barrena, San Migel gaina,
datorren aldaketaren aurrerapena da.
Erromesak Gasteiz eta bere hiri eta
industriaguneak atzera utziak dituela,
zidorrak zereale laboreen artera darama
berriz ere, N-1 errepidearen alboan,
aurreko egunen antzeko herri xume eta
atseginak zeharkatuz. Euskadiko inguru
horietako arte erromanikoak oraindik
ere ezustekoren bat edo beste gordeta
dauka guretzat, Armentian eta Billa
Okan esaterako. Euskal Herria uzteko
gutxi falta da, baina, lehenago, Trebiñu
konderria zeharkatuko dugu; alegia,
Burgos puska bat Araba erdian.

A

N-1

852 biz. / Arabako hiriburuaren eskumeneko
lurretan kokatua eta bizitegi-gune polit bat
alboan duela, Armentia Euskal Herriko monumentu erromaniko garrantzitsuenetako
baten kokagunea da. Lurralde historikoaren
zaindaria den San Prudentziori eskainiriko
basilika, XII. mendean eraikia, XVIII. mendean itxuraldatu zutena. Erdi Aroko altxor
balio-tsuena atarian dago, Bibliako hainbat
pasarte irudikatzen dituzten tinpanoak,
krismoiak eta imajinak, alegia.

Gometxa
N-1 errepidearen alboan kokaturiko herri
xume horretan dago Antzaldatze eliza,
eraikin neoklasiko eta monolitikoa, oraindik
ere Erdi Aroko aztarnak dituena, bataiarria,
adibidez.
Gometxa

Villanueva de
la Oca

5,5 km.

Villanueva de Oca

Armentia

Gometxa eta Subilla arteko bide-zatia

Gometxa

4,2 km.

Armentia

N-102

La Puebla de Arganzón

633 km.

Ariniz

Vitoria-Gasteiz

N

Vitoria-Gasteiz

153

2,7 km.

152

Za
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BURGOS
(Condado de Treviño)

La Puebla de Arganzón
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Portillo de San Miguel

Villanueva
de la Oca

Armentia
Gometxa

Vitoria-Gasteiz

Subijana
de Álava

La Puebla

Subilla Gasteiz
44 biz. / San Migel mendiaren oinetan
eratua, Subilla Gasteiz Simon Anda Salazar
Filipinetako mandatari ezagunaren jaioterria
da. Jaio zen jauretxeak zutik dirau, barrokoa
da, XVIII. mendekoa eta armarri nagusiko
elefante zizelkatuagatik atentzioa ematen
du. XV. mendeko San Esteban eliza ere
aipatzeko modukoa da, bertako kanpai
forma bezala.

Billa Oka
8 biz. / San Migel gaina gainditu ostean,
Trebiñun sartuko gara, Burgosen, alegia,
Araban dagoen Gaztela zati horretan.
Billa Oka ibar babestu batean kokatua
dago eta jaitsiera eta gero iritsiko garen
aurreneko herria da. Sarrerako iturri freskoa,
Donejakue ikur ezagunenarekin apaindua,
maskorrarekin, alegia, herriaren eta Bidearen
arteko lotura atseginaren iragarpena da, San
Pedro elizaren atari erromanikoan ikusiko
dugun bezala.
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Argantzun > Briñas (27 km.)
La Puebla de
Arganzón

N

611 km.

Berantevilla
471 biz. / Zamudio leinuarena bezalako
armarri bikaineko jauretxeak dauden herria
da. Jasokundeko Andra Mari eliza deigarria
egingo zaigu, batez ere, kanpandorrearen
tamainagatik.
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Bilibio

Briñas

Argantzun
Berantevilla eta Portillako paisaia

rromesak, ahaztu ez zaion lehendabiziko jardunaldietako ibilbide
gorabeheratsuaren gisakoa topatuko
du berriz ere hogeita hamar kilometroko
etapa luze honetan. Hegora bidean zeharkatuko ditugu haranak Frantses Bidea xede dugula. Dena dela, Miranda
Ebro zeharkatuta Armiñonera iristeko
aukera ere badago. Briñasera heldu
orduko, begietan iltzatuko zaizkigu
jardunaldi osoan lagun izango ditugun
lau ibaiak: Zadorra, Ayuda, Inglares
eta, azkenik, Ebro mitikoa. Zeharkatuko ditugu ibar-hondoetan kokatutako
herri harresiz bilduak, pendiza leuneko
mendiak eta gogorxeagoa den Lobera
mendatea, Gatzaga Buradon utzi eta
berehala datorrena. Halako batean
atzean utziko dugu eta paisaia zeharo
itxuraldatuko zaigu: Arabako Errioxa
ageri da aurrean, paisaia itxuratzen
duten mahasti ordenatuen eskualdea,
alegia.
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< Irun. Oria: 152 km. / Saiatz: 160,7 km. >
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529 biz. / Ebron ibairatzeko hegorantz doala,
Zadorra ibaia garai batean bidegurutze jendetsua zenaren gainean sortutako Argantzun
herri harresidunaren albotik igarotzen da.
Bertako Jasokundearen Andra Mari eliza
gotikoa herriak Behe Erdi Aroan izan zuen
garrantziaren froga argia da.

Burgeta
48 biz. / Trebiñuko lurretan igaroko garen
azken herria da, bide nagusiaren alde
banatara etxeak dituena. San Martin eliza,
landaguneko barrokoaren ezaugarriak izan
arren, Erdi Aroko aurrealdea duena, kapitel
erromaniko ederrez hornitua.

Gatzaga Buradon

72 biz. / Muino baten tontorrean dago eta Donejakue Bidetik apur bat aparte, baina berdin
ikusiko dugu Estavilloko elizaren profila, San
Martinen izenean eraiki zena. XV. mendekoa
da eta errenazimenduko ezaugarrien arabera
eginiko erretaula ikusgarria du.

Gatzaga Buradon

San Martin elizako aurrealdeko arku karpanela

Briñas

374 biz. / Gorabehera geografiko gehiago
ditugu zain, San Kristobal oraingoan, Gaztela, Errioxa eta Euskadi arteko merkataritza
lotune garrantzitsua den Zanbrana herria
baino lehenago dagoena. Bertako kale-egitura (bideko herriaren ezaugarriak dituena)
Santa Luzia elizara zuzenduta dago, aztarna
erromaniko nabarmenekoa denera, alegia.

Estavillo

Portillo de la lobera

Gatzaga
Buradon

Berantevilla

Zanbrana

107 biz. / Lobera mendate aurreko azken
atseden uneaz gozatu ahalko dugu Toloño
mendien oinetan, Erdi Aroko harresi ederrak
babesten duen herri honetan. Oñateko kondeen jauretxea eta barnealdean duen Sarmiento dorrea eta Kontxesiko Amaren eliza aipatu behar dira, Gebaratarren hilobiko
eskultura barrokoengatik ezaguna dena.

BURGOS
(Condado de Treviño)
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< Irun . Oria: 179,1 km. / Saiatz: 187,7 km. >

Briñas

Briñas
LA RIOJA

LR-111

idea aldatzen deneko jardunaldia
datorkigu, Euskal Herria utzi eta
Errioxan sartzen dena. Haroko Kontxa
pasabidea lurralde berrirako atea ez
ezik, paisaia eta klimatologia desberdiLA
nen arteko muga da. Mahastiz, laborez
RIOJA
eta profil leunez beteriko lurrak dira Ebro
ibaiaren ertzeko horiek. Atzean BURGOS
utziko
dugu mendilerroa –Toloñokoa– eta
hegorantz abiatuko gara, zeruertzean
ageri zaizkigun Demanda mendietara,
alegia. Trantsizio-tartea izango dugu
aurrean, zati gogorrik ez duena, ez
bada eguzkiagatik; ardandegi askoko
Haro zeharkatu eta gero, apenas dago
itzal eta zuhaitzik, eta ederki nabarituko
du bidaztiak. Bideko hautsa –okrea
batzutan, zurbila bestetan– pilatuko
zaigu oinetakoetan Frantses Bidearekin
bat egin arte.
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Sto. Domingo de la Calzada (23,6 km.)

LR-204

Santo Domingo
de la Calzada

700m.
600
500
400
300
200
100
0

Zarratón
Haro

Briñas

N-232
errepidearen
bidegurutzea

Madrid de Bañares
los Trillos

Sto. Domingo de la Calzada

260 biz. / Ebro ibaiak egiten dituen meandroak eta Haroko Kontxa pasabide ikusgarria
lagun dituena, Briñas herri lasai eta atsegina
da, silueta bikaineko Jasokundearen eliza
barrokoaren gerizpean kokatua. Briñas utzi
eta Ebro lagun dugula kilometro zenbait egin
eta gero ikusiko dugu Erdi Aroko zubia, bost
mendez herriaren eta Haroren arteko lotura
nagusia izan dena. Arku gotikoak ditu eta,
zeharkatu bezain laster, mahatsaren zuku
ondua inguru horietan zein garrantzitsua den
ohartuko gara.
LA RIOJA

584 km.

Zarratón

Zarratón
328 biz. / Berehala ikusiko dugu Jasokundeko parrokia-eliza, inguruko beste asko bezala,
XVI. mendean eraiki zena eta platereskoaren
eragin handia duena, arkupe gotiko flamigero itxurosoaz gain. Zarratón bertako dantza
–Errioxako zaharrenetakoak– eta ermitengatik
egin zen ezaguna. San Andres elizaren aurretik igaroko da Donejakue Bidea hurrengo
geltokirako bidean.

Santo Tomas elizaren aurrealde platereskoa, Haron

Haro
12.291 biz. / Espainiako ardogintzaren hiriburu izendatua, 12.000 biztanle izan arren, hiri
esaten zaion herria da Haro. Halaxe esan izan
zaio XIX. mende amaieran piztu zen mahatsaren sukarraldiaren ondotik, horren ondorioz
eraiki baitzen egun mundu mailako prestigioa duten upategi handiak dauden Estación
auzoa. Paz plaza da Haroko erdigunea, alde
zaharra eta modernoa bat datozen lekua. Alde
zaharrari dagokionez, aipatu behar dira Santo
Tomas eliza, errenazimentuko dorre garaia eta
arkupean, besteak beste, Santiago aposoluaren irudia dituena; eta Herradura deritzon kale
eta plaza sarea, pintxoak hartzeko egokia.

Gurutze Santuaren parrokia-eliza eta Gurutze
Santuaren ermita (Bañares)

Bañares
324 biz. / Errioxa Garaiko profil etzana
apurtzen duen herria da, Frantses Bidean
aurkituko ditugun harribitxi erromaniko horien
aurrerapena eskaintzen duena. Santa Maria
ermita, aurrealde ederra eta XII. mendeko
krismoia dituena, zezen –San Lukasen ikurra– lehoi –San Markosen ikurra– eta guzti.

< Irun. Oria: 202,7 km. / Saiatz: 211,3 km. >
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Santo Domingo de la Calzada

parraldetik datozen erromesak, aurrerantzean, egoera berrira moldatu
beharrean izango dira. Atzean geratu
dira Euskal Herriko basoetako gerizpeak, zeru goibeleko egunak eta euskal
nahiz errioxar bide-adarraren berezko
bakartasuna. Frantses Bidea oso bestelakoa da: erromes asko dabil eta zerbitzu asko eskaintzen dira. Aurrerakoan
norako bakarrera begira izango dugu
iparrorratza: hasteko, mendebaldera,
beti mendebaldera, patata eta eguzkilore labore artean, tarteka Logroño eta
Burgos arteko autobidea lagun dugula.
Zidorrak zabalak dira eta zuhaitz gutxi
dago: goizean goiz abiatzea komeni da
eguzkiak gogorren jotzen duen orduak
saihestearren.
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4,9 km.

Villamayor
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560,4 km.

alde zaharrean, Errioxako gotorleku handiena
eratzen duten harresietan, oinezkoentzako
kale nagusian nahiz XVIII. mendeko udaletxeko arkupe ederrean.
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Katedralaren barnealdea, 1158an hasia.

Santo Domingo de
la Calzada
6.780 biz. / Donejakue galtzada ezagunenetakoa egia bihurtu da dagoeneko. Bideak
bat datozen herria da, Donejakue Bideko
ospetsuenetakoa izatea ongi merezita duena. Esaera zaharra jakingo duzue –«Santo
Domingo de la Calzada, donde cantó la
gallina después de asada»– mirarizko ukituak dituen elezahar ederra jatorrian duena.
Gertatukoaren oroigarri gisa –kontakizun luzea da lerroarte honetan azaltzeko– bertako
katedrala da barnealdean oilotegia duen
tenplu bakarra kristautasun osoan. Magikoa
da Santo Domingo de la Calzada –Oja ibaia
zeharkatzeko zubia eraiki zuen Gaztelako
beatoari izena zor diona– eta horixe nabari
da multzo historiko-artistikoa izendaturiko

323 biz. / Logroñotik abiatu eta Frantses Bidea jarraitu dutenak ohituko ziren dagoeneko
Gaztela hurbil dela iragartzen duen paisaia
monotonoarekin. Aldapa handirik gabe, baina halaber pizgarri handirik gabe, Burgosko
Oka mendietarako bidea aldaketa gutxiko
paisaian barrena egingo dugu. Grañónera
daraman bidean jarraituko dugu. Errioxako
muga baino lehenagoko azken herria, ikusi
(eta ikusiko) ditugun askoren antzekoa da,
Bidearen eta San Joan Bataiatzailearen
parrokia-elizaren gerizpean sortu eta handitu zirenen modukoa, alegia. XV eta XVI.
mendeen artean eraikia, tenplua lehenagoko
baten oinordeko da; alegia, Donejakuerako
erromesaldiarekin zerikusi zuzena zuen Erdi
Aroko monasterioa. Egun, eraikin zaharreko
bataiarria, XII. mendekoa, besterik ez da
gordetzen elizan. Herriko kaleak –Nagusiak
eta apostoluaren omenezko Santiagok batez
ere– elizaren arabera egituratuta daude. Herria utzi aurretik, bertako opil tipikoak eskuratzea ideia bikaina da. Grañón utzi eta aldapa
txiki bat gainditu eta gero, Gaztela agertuko
zaigu, Galiziara iritsi arte zeharkatuko dugun
erkidegoa, alegia.
Grañon inguruetan Gaztelako paisaia igartzen da
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Baztango
Bidea
(Nafarroan)

Baztango Bidea Lapurdiko Baionan abiatzen den arren, Dantxarinea
auzoan (Urdazubi) sartzen da Nafarroan. Baiona eta Iruñea artean
erromatarren garaian ireki zen merkataritza-bidearen ibilbideari jarraitzen
dion Donejakue Bide honi Nafarroan zeharkatzen duen lehen haranari
bezala esaten zaio.
Iparretik hegora doa eta zatirik handiena paisaia berde batean barrena
ematen du, Galiziakoen antzeko hostogalkorren basoak eta denborak
aurrera egiten ez duela dirudien haranak zeharkatuta, armarridun etxeak,
baserri sakabanatuak eta dorretxe harroak lagun. Ohiko azienda, behiak eta
ardiak, eta baratza familiarrak dira bertako jatetxe eta bentatan eskaintzen
den gastronomia aberatsaren iturri. Bertako postreak, txokolate exotikoa,
kasu, txapela kentzeko modukoak dira.
Txori migrariek egiten duten bezala, Nafarroa hegoalderako norabidean
zeharkatzen duen ibilbideak gorabehera handirik gabe egiten du aurrera
anaia nagusiarekin, Frantses Bidearekin, alegia, Arreko Hirutasunaren
ospitalean eta zubian bat egin arte, Iruñetik kilometro gutxira jada. Bide
nagusi horretatik egingo du aurrera erromesak Santiago Apostoluaren
katedralera iritsi arte.
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Dantxarinea (Urdazubi) >
Amaiur (13,2 km.)
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Puerto de Otsondo
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Gorramendi
934

aztango Donejakue Bideak Nafarroan
egiten duen lehendabiziko etapa,
Lapurdiko Ainhoa igaro ostean, Kantauri
isurialdeko haran piriniarretan sartzen da
Ugarana ibaiari jarraituz. Lurralde zaharrak
dira, higatuak, haritz, gaztainondo, irasail
eta larre ugarikoak eta baserri sakabanatuak
edo udalerri nagusiago baten mendeko auzo
txikiak dituztenak. Herri txikiak dira, postaletakoen modukoak, harlandua bistan duten
kantoi eta ate zein leihoetako markoetan
izan ezik, zuriz margoturiko etxeak dituztenak, bi isurialdekoak eta euritik babestuko
gaituzten teilatu irtenekoak. Baztango haran
lasaien atarian gaude. Hala, Dantxarineatik
Otsondon gora egin beharko dugu. 580
metrora dagoen gailurra baino garaiago ez
gara iritsiko etapa osoan, eta behera egingo
dugu laster batean Amaiurrera ailegatzeko.
Aipamen berezia merezi dute Baztango
Bidea markatzen duten harrizko seinaleek,
Cesareo Soule artistak eginak.

Amaiur
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Amaiur

Otsondo gaina
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809,9 km.

zuenean. 1793an, Konbentzio-gerraren ondorioz, monasterioa suntsituta geratu zen eta
gerora berritu zuten arren, XIX. mendeko elizadesamortizazio aldian behin betiko hondatu
zen. Egun, garai bateko monasterioa herriko
parrokia da eta Bideko erromesentzako
aterpea ere badu, museoa eta antigoaleko
gauzen dendaz gain.

Ibilbideko
seinaleak

Ainhoa
Dantxarinea

< Dantxarinea 0 km. >

Urdazubi

Dantxarinea
Espainia eta Frantzia arteko mugan dagoen
Urdazubiren mendeko auzo hau da lehendabiziko herrigunea. Bertatik igarotzen da
N-121 errepidea, garai bateko merkataritzaeta erromes-bidearen gainean eraikia. Egun
saltoki edo benta askoko ingurua da, jatetxe
ere badirenak barne.

Urdazubi

Amaiur
211 biz. / Otsondo gaina atzera utzitakoan
datorren herria, etapa amaiera dena, aterpea
dagoena eta Baztan haranean lehendabizi
iritsiko garena. Bideko herrien hiri-egitura
ohikoa du, Donejakue Bide zaharra eta
Baztan eta Baiona arteko estrata bertatik
igarotzen ziren seinale. Eraikin armarridunak
ditu, XVII. mendeko Borda leinuaren jauregia,
adibidez, jatorrian Erdi Arokoa den baina
XVII eta XVIII. mendeen artean berritu zen
Jasokundeko Amari eskainiriko eliza eta XVII.
mendeko gurutzeaz gain. Halaber daude
herrian Nafarroako erresumak gaztelarren
oldarraldiaren aurrean independentzia galdu
zuen gazteluaren aurriak. Bertan zegoen
aduana, erresuman sartu eta irteten ziren
produktuek muga-zerga ordaintzen zutena.

Amaiurreko gurutzea
Urdazubi

420 biz. / Otsondo gainari ekin aurreko azken
geltokia da San Salvador monasterio eta
ospitalearen babesean, agiriek diotenaren
arabera, XII. mendean sorturiko herria.
Klima heze eta euritsukoa izaki, nahi adina
harizti, lizar eta gaztainondo ikusiko dugu, baina batez ere larreak eta irasailak. Monasterioa,
bere errota eta burdinolei esker egin zuen
aurrera herriak, nafarren kultura- eta erresistentzia-gune garrantzitsua izan zen,
XVI. mendean Gaztelak bere egin nahi izan
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Amaiur > Berroeta (19,3 km.)
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Zigaurre

aztan haraneko alde hauek klima
leunekoak dira itsasoaren eraginez.
Erdi Aroan, bertako harizti eta pagadiek
eskualdeko burdinola ugariak hornitzen
zituzten. Jauretxe armarridunak dira
herriotako ezaugarri nagusia, eta oinetxeak, banderizoen dorreak, indianoen
jauregi bikainak eta larrez inguraturiko
baserriak. Bidea atsegina da; asko dira
errekak, horiek zeharkatzen dituzten
zubiak eta beroietan bizi diren lamiak,
artoa ehotzeko errotak bezala. Trikuharri eta iruinarri ugariko inguruak dira,
erromatarrak Aritzakuneko zokoan urre
bila jardun zireneko aztarnak dituena.
Lur-banaketa berezia dela eta, biztanleetako askok atzerrira joan behar izan
du bizitza ateratzera, baita egun ere.
Santiagoren aztarnak ikusiko ditugu
tenplu eta ermita izenetan, uztailaren
25ean ospatzen diren herriko festatan
bezala.
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< Dantxarinea 13,2 km. >
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Arizkun
638 biz. / Aipatzeko modukoak dira herriko
Jasokundearen komentua, Juan Bautista Iturralde Filipe V. erregearen Ogasun ministroak
sortua; XVI. mendeko zenbait oinetxe, Ursua,
Lizarazu edota Bergara bezalako leinu nafar
garrantzitsuen sorburu direnak eta San Migeli
eta Santa Anari eskainiriko ermitak. Bertakoa
zen Juan Goyeneche, Madrilgo Nuevo Baztan
sortu zuena. Bozate auzoan antzina agoteak
bizi ziren. XV. mendetik aurrerako agirietan
behintzat, talde gutxitu etniko-erlijiosoaren
berri ematen da.

Elbete
228 biz. / Elizondotik hurbil dagoen herria,
Erdi Arotik XIX. mende amaieraraino ia, Bidean baliabiderik gabe zihoazen erromesei
aterpea ematen zien Gurutze Sainduaren
ospitalea dagoena. Eraikin-multzoa osatzen
dute Jarola eta Asco oinetxeek, XVI. mendeko Gurutze Sainduaren parrokiak, abatetxe
atxiki bereziak eta ikuztegi interesgarriak.

Elizondo
3.460 biz. / Baztango haran eta unibertsitatearen hiriburu administratiboa, baliabiderik
gabeko erromesentzako ospitalea zuena,
Elizondoren eta Donejakueren arteko lotura
adierazten duena. Landakoa baino, hiri
gisakoa da, zerbitzuen sektoreari emana, saltoki eta banku bulego askokoa. Baztan ibaiak
erdibitua, oinetxe asko du, batez ere XVII eta
XVIII. mendekoak, Arizkunenea, Arrechea eta
Elizalde leinuenak, adibidez. 1416an, herria
sute batek suntsitua geratu zen eta garai bateko Santiago eliza, udaletxe plazan zegoena,
1913ko uholdeak hondatu zuen. Aspalditik
eusten die bi azienda feriari, trinketea eta luzeko pilotan aritzeko frontoia ditu, baita Bideko
erromesentzako aterpea ere.

Elizondo

Irurita
840 biz. / Plaza nagusiaren eta XVIII.
mendeko Salbatzailearen elizaren inguruan
egituratutako herria da. Iragan noblearen
oroigarri dira bi oinetxe edo dorretxeak eta
indiano-jauregiak, Iriartearena, kasu.

Ziga
277 biz. / Herri ederra, mendi-hegalean
kokatua, XVI eta XVII. mendeen artean
eraikitako San Lorentzo eliza herreratarraren
gerizpean, Baztan haranerako bista ederrak
eskaintzen dituena. Zigaurre auzoa dagoen
herria da, ziur aski, haranean erretratu gehien
egin zaizkiona. Aipatzeko modukoak dira
XVI. mendean etsaituta ibili ziren Maiora eta
Egozkue leinuen jauregiak.

Aniz
65 biz. / Muino txiki baten gainean kokatua,
Baztan haraneko tipologia ohikoa du. XVIII.
mendeko jauregia, armarridun etxe zenbait
eta jatorrian Erdi Arokoa den baina XVI eta
XVIII. mendean berrikuntzak egin zitzaizkion
Jasokundearen eliza ditu. Paisaia malkartsuagoa bihurtzen den lekua da, Belate
mendiaren ataria, alegia.

Berroeta
130 biz. / XVI. mendeko parrokiaz eta XVII
eta XVIII. mendeko jauretxeez gain, eraikuntza berriko aterpe txikia dago.
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Berroeta > Olague (18,8 km.)

< Dantxarinea 32,5 km. >

Belateko galtzada

2,2 km.

A
12,2 km.

Puerto de Belate
N-121a

N
Belate
NA-1210

Ventas de Ulzama

Lantz

Ventas de Arraitz

Lantz

4,4 km.

NA-2523

zken urratsak emango ditugu Baztanen Belateko mendian gora. Ibilbideko gorabehera geografiko nabarmenena
da, sei kilometro ditu eta mediterranear
isurialdeko lehena den Ultzama haranera
ematen du. Iruñea eta Baiona Baztanetik
joanda elkartzen zituen galtzada edo
Errege Bidea deituaren ibilbidea jarraituko
dugu. XVIII. mendeko lana da, harrizko
zoladura eta bidea zedarritzen duten mugarriak dituena, hariztiz eta pottoka nahiz
ardiak bazkatzen diren larrez inguratua.
Donejakuerekiko loturaren adierazgarri dira
garai batean aterpe eta ospitale izandako
San Blas eraikina, Belate mendiaren hasieran dagoena; mendian bertako Santiago
emita eta Ultzamako lurretan kokaturiko
Santa Maria ospitale eta monasterioa.
Donejakue Bideak Lantz atzean utzi ahala,
meatze erromatarrak dituen eta Miel Otxin
bidelapurra buru den inauteriak ospatzen
diren herria, alegia, pago, haritz, pinu eta
aziendarako larreak zein labore abandonatuak tartekatzen diren paisaian sartuko
gara. Aterpea duen hurrengo geltokia
Olague da, etapa amaiera, alegia.

800
700

Ariztu
Olagüe

Collado de
Belate

900m.

NA-2522

Venta de
San Blás

600

Olagüe
(Anue)

NA-2520

500
400
300

San Blaseko benta, Almandozen

Almandoz
215 biz. / Marin erreka zeharkatu ondoren,
igoera gogorrari ekin beharko diogu Almandozera iristeko. Horixe da Baztan haraneko
azken herria. Herriaren aipamena egiten
da jada XIII. mendeko agirietan. San Pedro
eliza aurregotiko lur joaren inguruan egituratuta dago eta eraikin horretako hainbat
eraikuntza-elementu erabili ziren egun parrokia dena 1956an jasotzeko. 1969an Herriak
Edertu eta Hobetzeko Espainiako Saria jaso
zuen eta larre eta basoz osaturiko paisaia
du, nahiz eta aire zabalean irekiriko marmolharrobiak itsusten duen.

Lantz

203 biz. / Ultzama ibaiaren ertzean kokaturiko herria, Anue ibarreko hiriburua, San Joan
Bataiatzailearen parrokia-eliza duena, barroko
estiloko eraikintzarra. Herri luze eta trinkoa
da, batez ere XVIII. mendean eraikitako
etxeak dituena. Hala ere, herrigunetik aparte
dagoen Etxaide dorrea, Erdi Aroan eraiki
zena eta Leazkue bidea zaintzen duena,
aipatzeko modukoa da. Erromesek aterpea
aurkituko dute, aski berria gainera, garai
batean parrokia-etxea izandakoan.

Loiketa
Mendiburu
Lantz

Almándoz
Belateko ospitalea

Regata Marín

122 biz. / Herriko lurretan dago Saioa-Loiketa
trikuharri multzoaren zati bat eta erromatarren garaiko burdin meatzeen aztarnak ere
aurkitu dira. Orduko herrixka egungo herrigunea kokatuta dagoen leku berean zegokeen.
Erdi Aroan noble-herria izan zen eta 1422an
sute handia nozitu zuen. Aipatu beharrekoak
dira herrigunearen egitura, bidearen alde
banatara etxeak dituena (bideko herriek nola)
eta XVII eta XVIII. mendeko jauretxeak, asko
armarridunak direnak. Lantzen bizirik dirau
Nafarroako ohitura zaharranetako bat denak,
bertako inauteriak, alegia.

Olague

Olague

Berroeta

777,4 km.

Lantz

Berroeta

Almandoz

Almandoz

Berroeta

3
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Olague > Arreko Hirutasuna
NA-2522

Olagüe
2,6 km.
1,6 km.

Etulain Leazkue

1,8 km.

Guenduláin
Ciáurriz
Burutain
NA-441

Ostiz

Endériz

Oláiz

Zandio
Osacáin
NA-2511

Aliseto

Txaruta

Oláiz

978
N

921

Sorauen

2,4 km.

Olave

Adériz

Sorauen

4,6 km.

Larzabal

Oricáin

771

N-135

650m.

NA- 4251

Azoz

alda gutxikoa eta mendirik gabekoa da Olaguetik Erdi Aroan
ospitale izandako Arreko Hirutasunera
daraman bidea. Ibilbide atsegina da,
Anue, Odieta eta Olaibar haranak zeharkatzen dituena, herri txikiak atzean utzi
eta paisaia patxadatsuetan barrena.
Haritz eta pagoen ordez, basoberritze
lanetan landatutako pinuak nahiz pinu
naturalak ikusiko ditugu. Etaparen
amaiera aldera, Ezkabarten jada, bidea
–tartekatzen dituena eraikuntza berriko
auzoz inguraturiko Erdi Aroko herriak,
zereal laboreak, industriaguneak eta
lurralde historikoko hiri nagusiena den
Iruñerako sarbideak– Ultzama eta Arga
ibaien arrastoan egingo dugu, Soraurenetik eta hiribururainoko tartean bederen. «Frantses Bideko lehena» esaten
zaio Iruñeari. Erro erromatarreko Arreko
Hirutasunaren zubian bat egiten dute
Baztango bide-adarrak eta Frantses
Bideak. Aurrerakoan, Pompelo zaharrera iristeko kilometro gutxi falta direla,
erromes eta zerbitzu kopurua ugaritu
egiten da.

M

NA-2510

Arre

PA-30

Pamplona/Iruñea

Leazkue

Burutáin Enderitz Olaiz
Olagüe
Sorauren Arre
Etuláin
450
Ostiz
Trinidad
350
de Arre
250
550

PA-30

150
50

757,8 km.

Leazkue

Olaiz

20 biz. / Errepide estu eta bakartian barrena
joango gara, larreak eta laboreren bat lagun
ditugula, jatorrian Erdi Arokoa den baina
XVIII. mendean berritu zuten Jasokundearen
eliza nabarmentzen den herri txiki honetara
iristeko.

27 biz. / Ospitalekoa toponimoa eta etxe
bateko giltzarri maskorraz apaindua dira
Donejakue Bidea herri txiki honetatik igarotzen zelako froga. XVIII. mendeko eraikinak
ikusiko ditugu herrian, aurrealdeko giltzarriak
apainduta dituztenak.

Etulain
Etulain

2,2 km.

Burutain

Leazkue

N-121a

1,2 km.

Ostiz

NA-2521

Etxaide

2,4 km.

Endériz

NA-2520

NA- 4210

Arre

< Dantxarinea 51,3 km. >
Arreko
Hirutasunaren
Ospitalea

Egozkue

Olagüe
(Anue)

(20 km.)

Soraurengo Erdi Aroko zubia

25 biz. / Herri xume baina ederki zaindua,
XVIII. mendeko bi armarridun oinetxe dituena.
San Estebani eskainiriko eliza eraikuntza
berrikoa da.

Burutain
53 biz. / Antso Gartzes III. Handia (10041035) Iruñeko erregearen mendeko herria
zen, egun Mediano ibai gaineko Erdi Aroko
arku bakarreko zubiari eusten diona. XVIII.
mende amaieran eraikitako jauretxe ederrak
ditu, baita garai bertsuan eraikitako San
Pedro Apostoluaren omenezko parrokia-eliza
interesgarria ere.

Ostiz
91 biz. / Ultzama ibai ertzeko bideko herria
da, jada XI. mendeko agirietan aipatzen
dena. Tenplu erromaniko-gotikoa aipatu
behar da, Erdi Aroko osagarriak dituzten
etxeez eta XVIII. mendeko etxebizitza tipikoez
gain. Teoria historiko batzuen arabera bertan
legoke iberoen Ontikes txanpon-etxea.

Endériz
66 biz. / Eraikuntza berriko etxebizitza ugariek
itxuraldatu arren, iraganeko hainbat aztarna
daude herrian, dorre gotikoa eta XIII. mende
hasierako San Nikolas eliza, esaterako,
burualdean XV. mendeko erretaula margotu
bitxia duena.

Sorauren
152 biz. / Ultzama gaineko ibaia da Erdi
Aroan sorturiko landa herri honetako lagin
arkitektoniko zahar eta nagusiena. Halaber
da ikustekoa XVII eta XVIII. mendeko eraikin
multzoa, batzuetan etxeei atxikitako ogi-labeak
dituztenak. 1813an frantses gudarostearen
aurkako borrokaldia gertatu zen bertan.

Arre
993 biz. / Baztango Bidearen azken herriaren
antzinakotasuna argi uzten dute XX. mendean
aurkituriko erromatarren garaiko idazkunek.
Ondare Historikoaren parte diren eraikin
asko da Arren gainera. San Roman eliza eta
Ultzama gaineko zubiaz gain, bata zein bestea
Erdi Aroan eraikia, Arreko Hirutasuneko
ospitalea eta zubia aipatu behar dira. Erdi
Arokoak dira eta herrigunetik kilometro batera
daude. Bertan bat egiten zuten Baztango
Bidetik zetozenek eta Frantses Bidekoek
Iruñerakoak batera egiteko.
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Liébanako
Bidea
(Kantabria)

Kristo hil zen gurutzeko zati bat Santo Toribio monasteriora iritsi zeneko
istorioa Goi Erdi Aroko kontu iluna da, baina baliteke 711 urtean
arabiarrengandik ihesi zihoazen godoek ekarria izatea. Erlikia berehala
bihurtu zen orotariko bisitarientzako erakargarri. Hala, Santiagora
zihoazenez gain, Liébanara erromesaldian zihoazenak ere hurbiltzen ziren
eta, azkenerako, 1512. urtean, Julio III. Aita santuak ofizialdu egin zuen,
Santo Toribiori jubileuaren pribilegioa emanda. Lignum Crucisa gurtzeko
bideak itsasertzeko San Vicente de la Barqueran uzten dio Kostako
ibilbideari, eta Liebanan barrena egiten du Kantabriako mendebalde gehiena
zeharkatzeko. Sega-belardi eta baso-ustiategiz zipriztinduriko itsasertzeko
muino eta mendilerroetatik Europako mendi alpino erraldoietara doanez,
Viorna mendirako bidea da Kantabriako barnealdea ezagutzeko modurik
onena. Gainera, hori gutxi balitz, halaber hartu behar da gogoan igarotzen
den eskualdetako gastronomia bikaina, behi-okela, eltzekoak –menditarra
eta Liébanakoa– eta uxuala ezaugarri nagusitzat dituena.
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San Vicente de la Barquera >
Lafuente (33 km.)

1

< San Vicente de la Barquera 0 km. > Santo Toribio 62 km.
Santuaren ermita oso ezaguna da eta
eskualdean debozio handia eskaintzen zaio
Bielvako Kristoari. Jaiegunean, irailaren 14an,
alegia, ehunka pertsona bildu ohi da ermitan,
mesedeen trukean promesak egiteko.

Cabanzoneko sarrera

San Vicente de la Barquera

N

San Vicente
de la Barquera

Cades

Sta. María
de los Ángeles

La Acebosa

Nansa gaineko Tortorio zubia, Camijanesen

N-634

Estrada

7 km.

E-70

Hortigal

Sta. Ana

Estrada

Serdio

H

CA-847

Gandarilla
CA-850

Portillo
11,5 km.

Abañillas

Cabanzón

Camijanes

Bielva

Cristo

Cabanzón
CA-855

Sta. Agueda

Puente
del Arrudo

Cades
CA-181

14,5 km.

San Antonio

Sta.
María

Lafuente

Sobrelapeña

ortigalera iritsi arteko kilometroak
Oyambre Natura Parkeko lurretan
egingo ditugu, muinoen eta azienda
bazkatzen den larreen artean. Banatu
egiten da bidea bertan. Hegoalderantz, mendi errepide txikietan barrena
Bielvara daramana, eta bide nagusia,
mendebalderantz doana, Estrada
eta Cabanzón dorretxeek zedarritua,
Nansa ibaiaren arrastoa aurkitu eta
jarraitzeko, baita Cades atzean uztean
ere. Zertxobait aurrerago, Lamsón
ibaiak Peñarrubia eta Ozalba mendietan higatu duen haitzarte izugarrian
sartu baino lehen, ekialderantz egitea
aholkatzen dugu Soplao lurpeko
galeriak bisitatzeko. Puntako ikuskizun
geologikoa da eta eskualdeko erakargarri turistiko nagusienetakoa. Haitzarteko haitzebakiak gainditu ondoren,
mendebaldera egingo dugu berriz ere,
Lafuentera iristeko. Bertan dago helmuga, Arriako Haitzen gerizpean.

Lafuente

Lafuente

350m.

Venta Fresnedo
Cabanzón
San Vicente
150 de la Barquera Estrada Camijanes
250

N-621

50

La Acebosa

Cades

Camijanes
102 biz. / Camijanesera iritsitakoan, Nansa
ibaiaren eskuinaldean, ekialdera egingo
dugu Tortorio zubiaren bidez ibaia zeharkatu
eta herriko menditar etxe tradizionalak,
hegoaldera begira lerrokatuak daudenak
atzean uzteko. Begi bakarreko zubia, «astobizkar» itxura tipikoa duena, XVIII. mendearen
bigarren erdialdean egina da.

Cabanzón
131 biz. / Santa Eulalia eliza barrokoa, XVIII.
mendeko erretaula salomonikoa duena aipatzeaz gain, gora begiratzera behartuko
gaituzten bi elementu berezi ditu: «Encinona»
eta Cabanzón dorrea. Lehena hamar metro
luze den eta ehun urtetik gorako adina duen
Quercus Ilex arte ale bikaina da. Dorrea,
bestalde, Erdi Aroaren amaierako defentsa
eraikina da, eskualdeak iraganean izandako
izaera noblearen oroigarri dena eta Rábago
leinu zaharrarena zena. Ibilbidearen zati honetan naturak eta historiak bat egiten dutela
adierazteko ez dago hori baino adibide hoberik.

73 biz. / Cades esatea metalgintza eta
burdinolak esatea da, ibilbidea dagoen
haranak horixe baitu izena: Herrerías. Nansa
ibai ertzean dago XVIII. mendeko jauregimultzoa, armarridun etxea, kapera, horreo edo
panera, errota eta burdinola dituena. Azken
hori, Kantabriako ondarearen harribitxietako
bat dena, zeharo eraberritu dute bisitak
hartzeko eta Aro Modernoa baino lehenagoko
aro aurreindustrialeko burdingintza lanen
nondik norakoak ezagutarazteko.

Lafuente
31 biz. / Lamasón ibaiaren haitzartea gainditu eta izen bereko haranean sartu ostean,
Lafuentera iritsiko gara lehenengo etapari
amaiera emateko. Bertan dago Santa Juliana
eliza, bide ertzean, XII. mendetik hona ibilbidea zaintzen duela dirudiena. Landaguneko
harribitxi erromaniko horretatik hurbil, Lamasóneko bikotea esaten zaien bi eskulturatako
baten oinetan dagoen 1625eko idazkunak
bizitzaren iragankortasuna oroi-tarazten digu,
«zenbat diren joan eta itzultzen ez direnak»
artegagarriari esker.

Bielva
211 biz. / Bide alternatiboak, Hortigal eta
Puente Arrudo artekoak, alegia, Nansa ibaia
baino lehen Bielva herria zeharkatzen du
bide nagusira itzultzeko. Goi Erdi Aroan sortu
zenaren froga dira parrokia-elizaren alboko
nekropoliaren aztarnak. Bertako Gurutze

Santa Juliana eliza, Lafuenten
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Lafuente > Santo Toribio (29 km.)

< San Vicente de la Barquera 33 km. > Santo Toribio 29 km.
monasterioaren idatzizko aipamena egiten da
XI. mendeko agiri batean.

N

Lafuente

Potes

16,9 km.

Cicera
Piñeres

Sta. Catalina

La Hermida
Lebeña

N-621

Lebeña
Sta. María

Cobeña

GR-71

Cabañes
7,8 km.

Castro

CA-882
CA-881

San Roque

Tama

CA-884

Colio

CA-883

Sta. Lucía

Viñón
1,2 km.

Ojedo

Potes

Argüébanes
3,1 km.

Ojedo

Santo Toribio Monasterioa

93 biz. / Elezaharraren arabera, X. mendearen
hasieran, Lebeñako Santa Maria eliza eraiki zuten Alfonso eta Justa Liébanako kondeek, Santo Toribioren gorpuzkinak haren izena daraman
monasteriotik eraikin berrira lekualdatu nahian.
Dena dela, oraindik ere monasterioan dira
aipatutako gorpuzkinak. Izan ere, santuaren
hilobia profanatu izanak Jainkoaren haserrea
eragin zuen eta, ondorioz, hilobitik ateratzeko
ardura zuten morroiak itsu geratu ziren, baita
bi nobleak ere. Ikusmena berreskuratu zuten
ordea, gorpuzkinak lekualdatzeko asmoei
muzin egin eta Liebanako ondasun guztiak,
eliza barne, aipatutako monasterioari eman
zizkiotenean. Eliza arte aurrerromanikoko harribitxia da, bisigotuen, asturiarren eta andalusien
eragina du eta Viorna mendirako bidean egin
beharreko geldialdia genuke.

4 biz. / Ibilbidearen helmuga Viorna mendiaren
hegalean dago eta gutxienik VIII. mendetik
gordetzen duen Lignum Crucis Kristo hil zen
gurutzearen zatiari lotuta dago. Hain zen
ospetsua erlikia, non Erdi Aroan Santo Toribiorako lehendabiziko erromesaldiak piztu zituen.
Hala, monasterioa Santiagora zihoazenen
nahitaezko geraleku bihurtu zen. Zenobioaren
sorreraren oinarrian mendian han hemenka
ikusiko ditugun ermitak daude, horietako batzuk, Cueva Santa, adibidez, mundutik lekutu
nahi zuten monjeen eremitorio bihurtu zirenak.
Horien guztien gainetik dago Liébanako Beatoa, Iberiar penintsulako eliz-historiako eta Goi
Erdi Aroko kulturako pertsonaia garrantzitsuenetako bat dena.

CA-886

Turieno

afuente utzi eta Piñeresera iristen da
ibilbidea, berriz ere, bi aukera eskaintzeko. Bide nagusia Cicera aldera jaisten
da, mendia barrena baso ederrak zeharkatuta, Lebeñara iristeko. Bertan dago
Santa Maria eliza bikaina, arte eta arkitektura zaleek gozatuko duten bisitaldia
dena. Handik aurrera, haitz arteko bide
malkartsuetara itzuliko gara, Castro inguruetan bide alternatiboarekin bat egiteko.
Hermidako haitzarteko errepide ikusgarritik iritsi da bide alternatiboa bertara, Linares herria atzean utzita. Castro, Sotamako
Europako Mendien Parke Nazionaleko
Bisitarietzako Zentroa, Tama, Alienzo eta
Ojedo dira etapa honetako mugarrietako
batzuk Potesera heldu baino lehen. Potes
eta erromesaldien arteko loturaren froga
dira XVII. mendean Galiziako Santiagoren
beilari ziren erromesentzako ospitalearen
eraikuntza aipatzen duten agiriak. Bertatik Viorna mendiko hegalean dagoen
Santo Toribio monasteriora igoko gara
ibilbideari amaiera emateko.

San Vicente

San Miguel
Sta. Catalina

Sto. Toribio
CA-185

Linares

L

Sta. Ana

Linares
San Pelayo

Potes

Lebeña

Ponton dorrea, Linaresen
Liebanako Santo Toribio
monasterioko elizaren barnealdea

N-621

Santo Toribio

81 biz. / Erdi Aroa bistan duen herria da Santa
Catalina mendiaren gerizpean kokaturiko Linares. Aipatutako mendiaren gailurrean ikusiko
ditugu IX. mendeko Bolera de los Moros gotorlekuaren aurriak. XIII. mendeko eliza gotikoa
eta Behe Erdi Aroko hiru dorreak, Pontón deritzona tartean, interpretazio zentroa duena, bide
alternatiboa aukeratu dutenek ikusiko dituzten
multzoaren osagaiak dira.

1523 biz. / Deva eta Quiviesa ibaiek bat egiten
duten lekuan dago Potes herria. Liébanako
erdigunea da eta eskualde mailako azoka
garrantzitsuenetako bat egiten da bertan, XIII.
mendetik hona, astelehenero. Alde zaharra,
36ko Gerran ia erabat suntsitu eta gero berritu egin dena, lehen mailako artelan zibil eta
erlijiosoen kokagunea da, Infantado dorrea
eta San Bizente eliza, kasu, hartzen baititu.
Lehenengoa El Cosmos de Beato de Liébana
fraile ezagunari buruzko erakusketaren egoitza
iraunkorra da; bigarrena, aldiz, erakusketa
areto gisa erabiltzen da eta Don Desiderio Gomez Señas Erromesentzako Arreta Zentroaren
egoitza da.

Lafuente

975m.
N-621

Cuesta Matilla
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Ojedo

Piñeres

525

Cicera
Lafuente

Santo Toribio
Lebeña Ojedo

Castro

Potes

583 biz. / Ojedoko parrokia-eliza apaintzen
duen erromaniko berantiar estiloko aurrealdea,
Bidearen ertzean egonagatik, eraikuntza berrikoa dena, herria Erdi Aroan sortu zen froga
da. Gainera, bertan izan zen San Salvador
Azoka eguna Potesen

