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ZAPALTZEKOA
Horrelakoa behar du hiri eta lurralde batek, zapaltzekoa. Eguzki izpien beharrik gabe, 

oinetakoak jantzi, kalera atera eta batetik bestera zapaltzeko gogoa ematen duena. 
Dela hiriko baldosa, dela herriguneko berdea.     

Zapaldutakoa markatuta utzi ohi dugu. 
Eta zapaldutakoak markatu egiten gaitu. 

Bisitari goazenean, bertakoaz janztea gustatzen zaigu. 
Bada, gurera begira jarri eta bertako zein bisitariei zapatak jantzi

eta hiri eta herriguneak zapaldu ditzaten proposatuko diegu. 
Zapatak bizipenez bete ditzaten. 

Zapaldutakoak markatuta utziko ditu orduan bidaiariak.

Gertukoa, bertakoa, ezagun eta ezezaguna, guztia eskura.
Erraldoien hiritik hasi eta Erraldoiaren lurraldera bitartekoa.

Guztia zapaltzekoa.
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E zagutu itzazu Tolosaldeak gorderik dituen altxor guztiak. Hogeita zortzi udalerriz
osatua, Gipuzkoaren bihotzean kokatzen da eta Donostiara iristeko hamabost mi-
nutu besterik ez dira behar. Aralarko Parke Naturalaren eta Hernioko mendigune-
aren artean kokatua, egoera estrategiko ezin hobea eta komunikazio sare bikaina

du Tolosaldeak. Baserri giroko herri txikiekin gozatzeko aukera alde batetik eta hiriburu ba-
ten maila duen Tolosak eskaintzen dituen zerbitzu, merkataritza gune eta kultur jarduerak
ezagutzeko aukera bestetik. Hori guztia primeran bateratzen da Tolosaldean. Zalantzarik ez
izan, harremanetan jarri eta hurbildu zaitez Tolosaldea Tour Turismo Bulegora. Bertan nahi
adina informazio jasoko duzu, ostatu, bisita gidatu, ibilbide eta senda, emanaldi nahiz ikusi-
kuzunei buruz. Horrez gain, aholkuak emango dizkizugu eskualdean zauden bitartean ahal
bezainbeste gozatzeko. Ezagutu Tolosaldea!

TOLOSAKO AZOKARA BISITA GIDATUA
Tokiko produktua oinarri duen pintxo dastaketa eta edariarekin
Irteera: 11:00. Larunbatero.
TOLOSAKO ALDE ZAHARREKO BISITA GIDATUA 
Irteera: 10:00, 12:00, 15:00 eta 16:00etan. Larunbatero. 
*Hizkuntz ezberdinetan aldez aurretik erreserbatuz gero (euskara, gaztelania, ingelesa eta
fransesa). Izen emateak Tolosaldea Tour turismo bulegoan. 
943 697 413 / tour@tolosaldea.eus / www.tolosaldea.eus
ANDRA MARI PARROKIARA BISITAK
Ate irekiak
Astelehenetik larunbatera -  11:00etatik 14:00ak arte -  Uztailaren 16tik abuztuaren 25a arte.

TOPIC MUSEOA
Txontxongiloen etxeak umeei zuzendutako antzerki-bisitak eskaintzen ditu.
943 650 414 / www.topictolosa.com / Euskal Herria plaza, 1. Tolosa.

FAGUS ALKIZA 
Uztailaren 21ean, irailaren 15ean eta urriaren 19an. Irteera: 10:30ean, Fagus Alkiza Interpre-
tazio zentrora bisita gidatua eta 11:00tan herriko plazatik abiatuta ibilbide gidatua. 
Erreserbak: 688 604 466 edo kultura@alkiza.eus.

UR MARA
Koldobika Jauregiren Artea, natura eta etnografia biltzen eta batzen duen Museoa da.
609465942 / mail@urmara.com / www.urmara.com / 
Garmendi-Azpi Baserria, Azaldegi, 9. Alkiza.

LARRAULGO EKOMUSEOA 
688 803 608 / info@larraulgoekomuseoa.com / www.larraulgoekomuseoa.com /
San Esteban plaza. Larraul.

TXINDOKIKO ITZALA. ABENTURA PARKEA
628 947 253 / 943 654 757 / info@txindokikoitzala.com / www.txindokikoitzala.com / 
Larraitz auzoa. Abaltzisketa.

ALTZOKO HANDIA EZAGUTZEKO BISITA GIDATUAK
943 652 413 /Erreserbak: 943 652 262 / www.altzo.eus / 
Larunbat, igande eta jai egunetan, 10:00etan. Altzo.

MUSKERRAREN BIDEA
Ibilbidea. Bisita gidaturako erreserbak: 943 69 19 07 / muskerrarenbidea@gmail.com /
www.muskerrarenbidea.eus. Asteasu.

BISITA GIDATUAK

Publirreportajea

TOLOSALDEA TOUR
Andre Maria Plaza, 1. 

T. 943 697413 / tour@tolosaldea.eus / www.tolosaldea.eus
Astelehenetik igandera: 10:00-14:00 eta 15:00-19:00
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Hernio Kontserbazio Bereziko Eremuaren Ibilbideen Mapa Berria
Hernioko mendigunea ere oparoa da historia, usadio eta kondaira kontuetan. Gune natural
zoragarri hori mendizale eta txangozale askoren topalekua da. Mendilerro berean, Intxur
(765 m.) izeneko tontorrean, Burdin Aroko defentsarako barruti baten aztarnak geratzen
dira. Gailurretatik gertuago Mendikuteko (803 m.) gotorlekua dago, XI-XII. mendeen artean
eraikia. Gotorlekua eta ondoko kobazuloa hainbat kondairen eszenatoki dira.  

HERNIO EREMUAREN
IBILBIDEEN MAPA BERRIA 

ATSEDENERAKO 

Karmengo Ama Uztailak 13-16 Alegia
Santioak Uztailak 24-31 Villabona
Santa Marina Eguna Uztailak 18 Albiztur eta Asteasu
San Inazio Eguna Uztailak 31 Altzo
San Esteban Eguna Abuztuak 3 Larraul
San Lorentzo Abuztuak 10 Berastegi eta Ikaztegieta
Ama Birjin Eguna Abuztuak 15 Aduna, Albiztur, 

Baliarrain, Gaztelu, Goiatz, Hernialde, Gaztelu,  Orendain eta Zizurkil.
San Bartolome Eguna Abuztuak 24 Amezketa, Bidania, Ibarra

eta Larraul
San Agustin Eguna Abuztuak 28 Berrobi
Ama Birgin Eguna Iraila 8 Alkiza, Bedaio, Elduain eta

Lizartza
Arantzazuko Amaren Eguna Iraila 9 Zizurkil Behera
San Migel Eguna Iraila 29 Irura

FESTARAKO

Publirreportajea

Kontsultatu gure eskualdeko eskaintza www.tolosaldea.eus webgunean. 
Bertan TOLOSA GOURMET Zaporeen Lilura liburuxka kontsulta daiteke.

NON JAN? 

Nekazalturismoak eta landaetxeak, hotel eta pentsioak, aterpetxeak eta turismo 
apartamentuen zerrendak gure webgunean kontsultagai: www.tolosaldea.eus.



TOLOSA...
 bizitzekoa da  

ARTEA KALEAN

Tolosako kaleetan barrena
Euskal Eskultura Garaikide-

ko Zirkuitu eder bat topatuko
duzu hiri paisaian erabat integra-
tua. Zirkuitu honetan Oteiza, Txi-
llida edota Nestor Basterretxearen
lanekin gozatu ahal izango duzu.

Badaude Tolosa ezagun eta ospetsu egin duten hainbat elementu: 
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Zerkausia TOPIC Gastronomia Azoka Merkataritza

Hala ere, badaude hain ezagunak ez diren eta bisitatu edo esperientzia bizitzea merezi duten beste hainbat. 
Bost aukera ezberdin aurkeztuko dizkizuegu:

UZTURRE BIDEKO PUTZUAK

Uzturre mendira Santa Luzia
auzotik igotzeko oinezko ibil-

bide bat dago, gora zoazela, eskuin
aldera dagoen desbideratzea ja-
rraituz gaixoak sendatzeko balio
izan zuten putzuak topatu daitez-
ke, ur-jauziaren ondoan.

TOLOSA MONUMENTALA

X III. mendearen erdialdera Al-
fonso X. Jakitunak Tolosa

eraiki zuen. 1503an, Tolosa sute
handi batek suntsitu zuen eta ha-
rrezkero hiria harriz berreraikitze-
ari ekin zioten. Gaur egun, antzi-
nako burguko luzetarako bere sei
kaleen trazatua ikus daiteke, baita
garai hartako eraikin ikusgarriak
ere.

IBILBIDEAK

O inez nahiz bizikletan, Tolosa
berdea ezagutzeko aukera pa-

regabea duzu. Tolosako Usabal ki-
roldegian harrera duen Tolosalde-
ko BTT zentroan maila ezberdine-
ko ibilbideak aurkituko dituzu,
familiarekin partekatzeko modu-
koak, baita erronkak atsegin dituz-
ten bizikleta zaleentzako bide go-
gorrak ere.

TOLOSAKO LANDA AUZOAK

U rkizu, Aldaba eta Bedaio ditu
landa auzo Tolosak. Hirigu-

netik hurbil, baina ingurune natu-
ralean murgilduta. Herri txikien
tankerako bizitza, istorio, ibilbide
eta paraje ikusgarriekin, eta auzo-
tarren adeitasunaz lagunduta.

turismoa.tolosa.eus

@tolosaturismoa



Naiara Roldan de Aranguiz

Gaur egun turismoa erabat dibertsifikatu-
ta dagoen honetan, Tolosak eta Tolosal-

deak aukera ezberdin ugari proposatzen
dizkiote bisitariari. Gehigarri honen orrial-
deak honen erakusle. 
Erosketak, dendaz denda ibiltzea, erakus-

leihoetan begirada paratzea bada turismo-
rako beste aukeretako bat Tolosaldean. 
Tolosaren hiriburu izaerak esanahi bere-

zia hartzen du merkataritzaz hitz egiterako-
an. Esaterako, 19.000 biztanle pasatxo di-
tuen hirian Tolosa&Co merkatari elkarteak
kide bezala 226 establezimendu ditu bere
gain. Horrek esan nahi du, mila biztanleko
21 denda daudela. Aukera zabala. 
Merkataritza gune ireki hau, Tolosako

biztanleentzat ez ezik eskualdekoentzat
zein bisitarientzat erakargarri bihurtzen da.
Komertzio txikiak bere xarma hedatu eta
eroslea harrapatzen du, urteetan eta urtee-
tan egin duen bezala. Papergintzari lotuta-
ko hiribilduak orain, kalez kale produktu
berezi eta kuttunak erakusleihoetan aur-
kezten dizkio bisitariari.
Tolosa markaz 60 urtez munduan barre-

na jantzitako buru askoren txapelak Tolo-
san eginak dira, Boinas Elosegui. Gozogin-
tzari begiratuz gero, ezin dastamen papilen
memoria alboratu, teila, zigarrotxo eta xa-
xuek ere Tolosa izena baitaramate. Menua
atzekoz aurrera osatzen hasi bagara ere,
postretik bigarren platerera bueltatu, eta
parrillan egindako txuleta usaindu daiteke
lerro hauetatik. Edota menuan beste pauso
bat atzera egin eta Tolosako perla beltzaren

zaporea sentitu daiteke. Guztiak Tolosako
produktuak, Tolosako dendetan erosgai, ga-
rai batekoak eta betikoak.
Baina tradizioaz harago erakusleihoek

modernitate kutsu handia ere hartzen dute
Alde Zaharra zapaltzerakoan. Gaztelako zu-
bia zeharkatu eta bisitaria kalez kale galtzen
den momentu horretan, benetako altxorrak
topa ditzake. Abangoardia, modernitatea,
boga-bogan dauden marka eta jantziak ezin
ahaztu. Bertakoak eta kanpokoak bat egiten
dute Korreo kalean, Kale Nagusian, Solana
kalean... Emakume, gizon, neska-mutilek

zer erosia badute. Etxeko txikienentzako
jostailu denda espezializatuak. Badaude
esaterako batzuk betiko kutsuarekin, xar-
marik galdu gabe; besteak irudi berriarekin
eta pedagogia berrietara bideratuta. 
Merkatariak oso jakitun dira eskaintzen

duten berezitasunaz, zein garrantzitsuak
diren haiek hiria bizirik mantentzeko. Saia-
kera handiak egiten dituzte gainera kaleko
bizitasun hori areagotzen. Esaterako, Kale
Nagusia Arte Kalea bihurtu da, bertako den-
darien artearekiko zaletasuna agerian utziz,
eta erosleak ere arte horretaz zipriztinduz.

Beste adibide bat Giro Kalea da. Erremen-
tari kaleak izen berria hartu du bertako mer-
katarien ekimenez. Kaleko apainketak ez
dira falta izaten urteko saio ezberdinaren
arabera.
Merkataritza bizirik dago Tolosan eta To-

losa bizi egiten du merkataritzak. Hitzordu
berezirik ez da behar izaten erakusleihoz
erakusleiho ibiltzeko baina beherapen den-
boraldiak, Braderie azokak, Tolosa Zuria Lo-
retan ekimenak edota zozketa bereziek jen-
dearen joan-etorria are biziago bihurtzen
dute Tolosako kaleetan barrena. 

ERAKUSLEIHOZ ERAKUSLEIHO
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AMA BATEK SEME-ALABEI BEZALA

P roiektu berria dute eskuartean
Villabonako Javi Rivero eta Aste-
asuko Gorka Riko sukaldariek.
Duela hilabete inguru Ama taber-

na ireki zuten Tolosako Arostegieta kalean,
Alde Zaharreko bihotzean. Taberna bat da,
baina hori baino gehiago ere bada Ama. On-
doen egiten dutena eskaintzen dute; berta-
ko eta lehen mailako produktu bikainekin
sukaldatutako mokaduak. Basque Culinary
Centerren ikasi zuten biek, eta euren ametsa
elkarrekin betetzea erabaki dute. «Indus-
trian genbiltzan lanean, lanpostu finkoak
genituen, baina horiek utzi eta gustukoen
duguna egiteko apustua egin nahi izan
dugu». «Gustatzen zaigun hori, bizimodu
bilakatu dugu», esan du Javi Riverok. Bien
arteko kimika agerikoa da, ondo moldatzen
dira sukaldean, begiratu hutsarekin elkar
ulertzen dute, eta hori guztia egiten duten
horretan ere antzematen da. «Galizian elka-
rrekin egon ginen lanean. Santiagoko Abas-
tosen egon ginen lanean. Taberna txiki bat
da, mugimendu asko duena, gaztea dena...
eta produktuan oinarritzen dira. Guretzat
oso modelo erakargarria da eta hemen ez ze-
goela ikusi genuen».  

Tolosan pintxoak eskaintzen dituzten
hainbat eta hainbat taberna daude, baina
Ama harago doa: «Santiagoko eskaintza hori
hemen ez dagoela ikusi genuen. Hau da, zer-
bait jateko gogoa izan bai, baina behar bada
ez duzu menu oso bat edo plater bat jan
nahi. Pintxoekin ondo asetzeko aukera es-
kaini nahi dugu». 

«Ez dago beste jatetxe batzuetan dagoen
hori; eseri eta gutxienez ordubetez egon be-
har zarela hor, baina eseri, ondo jan, eta ome-
naldi txiki bat eman nahi duenak, badu ho-
rretarako aukera», gaineratu du Gorka Rikok.

Gertutasuna
Primerako eta garaian garaiko produktuak
eta gertutasuna, horiek dira, beste batzuen
artean, Amak bere dituen ezaugarriak.
«Gorka eta biak sukaldetik ateratzen gara
eta bezeroekin hitz egiten dugu. Gure es-
kaintzaren berri emateko, aholkatzeko, zein
asmo duten jakiteko... Gorka eta ni beti gau-
de laguntzeko», esan du. 

Basque Culinary Center entzunda aban-
goardia etorriko zaio burura bati baino
gehiagori, baina bikote honek oinarriko su-
kaldaritza goxoa du abiapuntu. Asko landu-
tako errezetak eskaintzen dituzte. «Tradizio-
nalak esatea ez da posible, Basque Culinary
Centerretik gatoz... baina ez dugu jendea ho-

rretan geratzerik nahi. Gazteak gara, baina
badakigu sukaldatzen, eta nola erakutsi de-
zakegu hori? Dena guk eginda, salda guztiak
egiten ditugu. Egia da gainera plater tradi-
zionalak ere egiten ditugula. Kokots-uhalak
egiten ditugu, betiko moduan, gisatuak, oso
potenteak... Arrozarekin ere berdin; salda
tradizionala egiten dugu, arroza salda horre-
tan egiten dugu... Oinarrizko sukaldaritzatik
abiatzen gara beti. Olagarroa ere guk egosten
dugu...», esan du Riverok. 

«Gaur egun ia egiten ez den sukaldaritza
bat da gurea, galtzen ari dena. Ohiko negozio
eredutan ahalik eta prestatuen dauden pro-
duktuak hartzen dituzte, eta azken ukitua

ematen diote desberdintzeko. Hori ez da guk
egin nahi duguna», nabarmendu du Rikok.
«Ahalik eta gordinen erosi eta produktua gu-
txi manipulatzen dugu, oinarrizko hori
errespetatu nahi dugu, produktua errespeta-
tzen dugu», azaldu dute. Eta horretarako

ezinbestekoa da «oso ondo erostea, produk-
tua ez izorratzeko». Erosketari ere garrantzia
ematen diote, asteazkenetan bat Getariara
joaten da olagarro edo garaian dagoen pro-
duktuaren bila eta bestea Ordiziako azokara;
«dena den, Tolosan larunbateko azoka dugu,
denda txiki eta on asko
ditugu inguruan, baserritarrak oso gertu di-
tugu, arrandegiak, harakinak... alde horreta-
tik, ezin gara kexatu. Bertako produktuak
nahi ditugu eta bertakoa ezin bada izan, eko-
nomia lokala bultzatu dezan nahi dugu».

Produktuen araberako aldaketak
Pintxo itxiak dituzte, baina ez dute ezer be-
hartu nahi. «Olagarroa Getariatik ekartzen
dugu eta jendeari asko gustatzen zaio, baina
ez badago, ez dugu behartzen, ez dugu jar-
tzen eta listo. Beti dago garaiko produkturen
bat pintxo ona bat egiteko». 

Kartan ez dauden pintxoak beti izango di-
tuztela diote, «bezeroekin hitz egitea gusta-
tzen zaigu, eta momentuan dugun hori es-
kaintzen diegu, beti dugu kartan ez dagoen
beste zerbait».

Ama izena ere ez da kasualitatea. «Ama
batek bere seme-alabentzat sukaldatzen
duen bezala sukaldatzen dugu guk. Etortzen
dena etxean bezala sentitzea nahi dugu»,
esan du Rikok. «Eskaini ere ez dugu primera-
koa ez den zerbait eskainiko. Oso kritikoak
gara, zerbaitek maila ez duela ikusten badu-
gu, ez dugu ematen», esan dute.

Ama taberna ireki dute Javi Rivero eta Gorka Riko sukaldariek. ‘Culinary’-ak dira, hau da, Basque Culinary Centerren 
ikasitakoak dira, baina abangoardia baino gehiago, produktua zainduz oinarrizko sukaldaritza eskaintzen dute. 
Pintxoekin ondo asetzeko aukera ematen du Amak, beti ere garaian garaiko eta bertako produktuak aukeratuz. 

AMA
Helbidea. Arostegieta kalea, 13.Tolosa. 
Telefono zenbakiak. 608 913 294 /600 727 802.
Emaila. ama@amataberna.eus.
Webgunea. www.amataberna.net.
Sare sozialak. Instagram eta Facebook.
Ordutegia. 09:30etatik irekita. Astelehen eta
asteartetan ixten dute. 
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LARREA
PLATER

PRESTATUAK
Izaskun eta Alazne Larrea ahizpek Larrea
Plater Prestatuak enpresa sortu zuten

duela hamaika urte, gurasoek Hernialde jate-
txea saldu ondoren. Jatetxe baten errealita-
tea barrutik ezagututa, esperientzia bazuten
Larrea ahizpek abenturan murgiltzerako.
Izaskun eta Alaznek hala ere, negozioa

egunetik egunera egokitu behar izan dute,
gizartean ematen diren aldaketei erantzu-
nez: «Urte gutxian ohiturak asko aldatu dira;
gaur egun, esaterako, ia egunero joaten gara
enpresetara bazkariak eramatera, lunchmo-
duko produktuekin. Enpresetako jendea, ga-
rai batean, jatetxeetara joaten zen negozioak
ixtera, eta gaur egun enpresetan bertan lo-
tzen dira akordioak». Catering zerbitzuak
gero eta ohikoagoak izaten dira.

Zerkausian denda berria
Familia egitura aldaketek, kontsumo ohitu-
retan ere aldaketak eragin dituzte. Horrek
ere bere eragina izan du Larrea negozioan:
«Janari prestatua geroz eta gehiago kontsu-
mitzen da, emakumeak lan munduan inte-
gratuta daude, denbora librea askoz gehiago
baloratzen da». Honela, Larreak negozio
bide berriari ekin zion 2017an, Zerkausian
kokaturiko denda, alegia. «Gure asmoa he-
rritik gertuago egotea zen».   
Janari prestatua egunero berritzen da, bi-

trinan ikusgai baitaude eguneko produktuak.
Gainera, asteartetik ostiralera 7,5 euroan
etxera eramateko menua prest izaten dute,
hiru lehen plater, hiru bigarren plater auke-
ran eta postrearekin. 20:00ak arte denda za-
balik dago, garaiko produktuak erosleen es-
kura, baina baita betiko produktu bereziago-
ak ere: kroketak, paella edota haragi bolak.

LARREA PLATER PRESTATUAK
Helbidea. Zerkausia kalea, 5. TOLOSA.
Telefono zenbakia. 943 57 30 81.
E-maila. info@larreaprestatuak.com.
Webgunea. www.larrea-prestatuak.com.

SEGORE
ETXE BERRI
Paisaia berdez inguraturik eta erabateko

naturan, Albizturko Santa Marina auzo-
an kokatzen da Segore Etxe Berri. Jatetxe, ta-
berna eta ostatua lore, animalia eta Txindoki
eta Murumendi bezalako mendien artean
aurkitzen da. Segore Etxe Berrik eskaintzen
dituen zerbitzuak –jatetxea, taberna eta osa-
tatua– ingurune lasai eta naturalean disfru-
tatu daitezke.
Sukaldeari dagokionez, janari tradizonala

da eskaintzen dutena. Artisau eran prestatzen
dituzte produktu guztiak, produktu beraren
benekotasun eta naturaltasuna mantenduz.
Eta hein handi batean horregatik ere bada eza-
guna Albizturko Segore Etxe Berri. Platerak
kalitate eta eskuzabaltasunez hornituta iristen
dira bezeroaren mahaira. Jatetxeak 180 per-
tsonarentzako edukiera du eta mota ezberdi-
neko ekitaldiak ospatzen dira: ezkontzak, jau-
nartzeak, bataioak, familia bazkariak... 

Ospakizunak
Jatxearen ondoan oraintsu berreraikitako
Santa Marina baseliza dago, ezkontza eta
beste ospakizunetarako aproposa. Parke ede-
rra duen lorategi bikaina du eraikinak aurre-
an, umeek jolas dezaten, argazki eszenatoki
aproposa. Kanpoaldean ere mahaiak daude
eta eguraldi ona egiten duenean bertan jan
daiteke. Lorategian ezkontzetako lunch-a es-
kaintzeko aukera dago. Ekitaldi bakoitzera
egokitutako menuak eskaintzen dira eta
etxeko berezitasunez osatutako karta.
Mendi ibilbide ezberdinak ere eskura dau-

de, ostatuaren ingurunean, Santiagoko bidea
adibide bat baino ez da, mendian ibilbideak
egitea gogoko dutenentzat ezin aproposagoak.
Segore Etxe Berri ostatua hartzeko leku

ezinhobea da, izan ere, Gipuzkoa erdialdean
dago kokaturik eta lurraldeko leku enblemati-
koetara heltzeko eskuragarritasuna zabala da.

SEGORE ETXE BERRI
Helbidea. Santa Marina. ALBIZTUR. 
Telefono zenbakia. 943 58 09 76 / 610 460 751.
E-maila. segore@segore.com.
Webgunea. www.segore.com.

BIDE 
GOXO

U sabal kiroldegian kokatuta dago Bide
Goxo taberna-jatetxea. 

Astelehenetik ostiralera eguneko menua
eskaintzen dute, bertako azokak eskaintzen
dituen garaian garaiko produktu onenekin,
guztia 19 euroren truke.
Horretaz gain, menu bereziak ere eskura

izango ditu bazkaltiarrak. Esaterako, aste-
buruko menua 28 euroan aukeran ere bada-
go. Aukera eskaintza zabala izango du beze-
roak; zortzi lehen plater, sei bigarren plater
eta beste sei postre aukeran. 
Sagardotegiko menua puri-purian ez ba-

dago ere, Bide Goxok oraindik sagardotegi
menua aukeran du bere eskaintzaren ba-
rruan. 32 euro ordaindu eta sagardoaz gain
noski, txorizoa sagardotan, bakailao tortilla,
bakailao takoa piperradarekin, txuleta parri-
llan, pikillo piperrak, patata frijitu eta uraza
eta tipuzlezko entsaladarekin eta postrerako
Aralarko gazta, intxaurra eta irasagarrarekin
izango dute bezeroek.  
Menuei dagokionez, eskaintza ez da bere

horretan amaitzen. Ospakizunetarako talde-
ko menuak ere aukeran ditu Bide Goxok. Ha-
mabost menu ezberdin, 34 euro eta 53 euro
arteko aurrekontuarekin. 
Ardozaleek ardo karta zabala ere eskura

izango dute. Jatekoarekin batera era ego-
kian ezkontzen den ardo hori aukeratu ahal
izango dute. 

Edaritegia
Bestalde, Bide Goxon edaritegi-kafetegi eder
bat ere badago, erosoa eta atsegina, gosari
goxoak egiteko, pintxo egin berriak dasta-
tzeko, ogitartekoak jateko eta plater konbi-
natuen karta zabal batean gustukua aukera-
tzeko. Denak kalitatezko produktuekin pres-
tatuta. Eta haurrentzat Txikiparkea ere
badute gainera.

BIDEGOXO
Helbidea. Usabal kiroldegia. Usabal, 25A. 
TOLOSA. 
Telefono zenbakia. 943 577 573.
Webgunea. www.bidegoxo.com.

ZULOAGA
TXIKI

Zuloaga Txiki Tolosatik kilometro eta er-
dira kokatuta dago, Anoetara bidean,

errepide zaharretik joanda. Jatetxeaz gain,
Zuloaga Txikin  aterpetxea ere badago. Ingu-
rune paregabean dago kokatua: parez pare
Uzturre mendia ikus daiteke eta atzealdean,
berriz, Hernio.
Jatetxeak kartako aukera zabala eskain-

tzeaz gain, menu itxi ezberdinak ere bazkal-
tiarren esku ditu. Esaterako, asteburuko
menu bereziarekin 27,5 euroren truke lehen
platera, bigarrena eta postrea dago; plater
bakoitza, zortzi bat aukerekin.
Menu itxiak berriz, 33 eurotik hasi eta 46

euro bitartekoak dira Zuloaga Txikin. Bakoi-
tzaren poltsiko eta ospakizun motara egoki-
tuta. 
Berezitasun bezala, Zuloaga Txikik Afa-

rioke delakoa bere aukeren artean ere
badu. Hau da, musika gustuko eta mifrofo-
noaren beldurrik ez duten horiei dago zu-
zenduta honakoa. 18 euro ordaindu eta
afaltzeaz gain, eztarria dantzan jartzeko bi-
dea eskainiz: bakailao tortilla, etxeko ape-
ritiboa, txekor sahieskia, pantxineta txoko-
late beroarekin, sagardoa, ardo berezia,
ura, kafea eta kantak. Musika, azken fine-
an. 

Aterpea aukeran
Berritutako baserri honek 30-40 plaza es-
kaintzen ditu, lau logelatan banatuta, bilto-
kia,taberna-jatetxea eta jolaserako ingurune
zabalarekin. Udal aterpe gisara lan egiten
dute Zuloaga Txikin.
Udaleku bezala, asteburuetarako, elkarbi-

zitzarako, kirol taldeentzako egokia da. Ater-
pean haurrak, gazteak, familiak edo banaka-
ko pertsonak ere onartzen dira. Prezioak be-
rriz sei eurotik hasi eta 27 euro bitartekoak
dira, adina eta zerbitzu motak tarteka. 

ZULOAGA TXIKI
Helbidea. Tolosa-Anoeta errepidea. 
TOLOSA.
Telefono zenbakia. 943 65 16 09.
Webgunea. www.zuloagatxiki.com.
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NATURAN, EKINEZ ETA EZAGUTUZ

L arraitzen kokatutako Txindokiko
Itzala lehen begiradan, zuhaitz
parke bat dela argi uzten dio bisi-
tariari. Zuhaitzez zuhaitz, soka

bati lotu eta pauso bakoitza erronka bat be-
tetzen den gunea. Zuhaitzetatik zintzilik,
aske sentituz ibiltzen dira neska-mutil eta
emakume-gizonak bertan. Izan ere, adin
guztiei begirako abentura da zuhaizpeko
abentura. Tirolinak, jokoak zuhaitzen gai-
nean... Hiru zirkuitu ezberdin prestaturik
daude bakoitzaren abilezia eta oreka gaita-
sunak erakusteko modukoak: Basajaun,
Mikelats Atarrabi eta Mari.
Parkeak berak aukera desberdinak ireki-

tzen dizkio bisitariari. Norbanako zein tal-
deentzat begirako jarduera da. Eta egun be-
rezi horiek parkean bertan ospatzeko auke-
ra ere luzatzen du; urtebetetzeak direla,
ezkon aurreko festak direla, ikastetxeak,
udalekuak, enpresa ekintzak... Guztiek
dute euren tokia Txindoki mendiaren ma-
galean.
Hala ere, bigarren begirada luzatu eta

beste hamaika ekintza ere abiatzen dira
Txindoki azpi horretatik.

Ekin eta ezagutu 
Txindokiko Itzalak aurtengo udarako pro-
posatzen duen ekintza egitarauak Larraitz
inguruko ondare kulturalak eta gastronomi-
koak abentura eta natur turismoarekin batu
nahi ditu. 
Lanketa berezia egin du Txindokiko Itza-

lak, uztaila eta abuztuko larunbatak bereziki
beteak izateko. Ekin eta ezagutu horrela dio
abentura parkeak. Ekin eta ezagutu hainbat
helburu betetze aldera: Txindokiko Itzalera
abentura bila doazen bisitariei eskaintza za-
baldu, abentura aitzaki hartuta inguruko al-
txorrak bisitatzera animatuz; bertako landa
proiektuei erakuslehio bat eskaini; natur eta
landa eremuetako bizi estiloa partekatu eta
ezagutzeko aukera luzatu, «ezagutzak man-
tentzen baitu proiektuak bizirik», horrela
diote Abaltzisketatik. 
Helburuak ere badira esperientzia osaga-

rriak sortzea eta Larraitzen ingurunean
abentura eta Txindoki baino aukera gehiago
daudela partekatu eta gunearen nortasunari
balore gehigarriak eranstea. 
Hori guztia lortzeko galdu ezinezko ondo-

rengo zerrenda prest dago Larraitzen:

‘Ekin eta Ezagutu’. Horixe da Txindokiko Itzalaren leloa. Udan inoiz baino zentzu gehiago hartzen du esaerak. Izan ere,abentura
parkea baino askoz gehiago da BiziBiziki enpresak kudeatzen duena. Gazta edo sagardoa bezalako produktuak jatorrian nola 

egiten diren ezagutzeko beta, zuhaitzetan zintzilik ilargi betearen argipean, eskalada, arroil jaitsiera... 
Agendak ireki eta txanda hartzea da orain bisitariei dagokiena udari benetako zukua ateratzeko. 

TXINDOKIKO
ITZALA
Helbidea. Larraitz
auzoa. 
ABALTZISKETA. 
Telefono zenbakiak.
628 947 253 | 
943 654 757.
Webgunea.
www.txindokikoi-
tzala.com.

Publirreportajea
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EZAGUTU LARTE GAZTAK
Uztailak 7 eta abuztuak 18, larunbatak.Larte
baserrira bisita gidatua eta esneki dastaketa. 
Ordua: Bi txanda. 10:30 eta 16:30. 
Hizkuntza: Euskaraz eta gaztelaniaz. 
Norentzat: Denei zuzenduta (norbanakoak,
taldeak, familiak, lau urtetik aurrera...).
Prezioa: 12 euro pertsonako.
Taldea: 4-15 pertsona bitartekoa.

ESKALADAN EKIN
Uztailak 14 eta abuztuak 25, larunbatak.
Eskalada ikastaroa Zazpiturrin. 
Ordua: 10:30.
Hizkuntza: Euskaraz eta gaztelaniaz. 
Norentzat: Denei zuzenduta (norbanakoak,
taldeak, familiak, sei urtetik aurrera...).
Prezioa: 25 euro pertsonako (BEZa barne).
Taldea: 4-12 pertsona bitartekoa.

EZAGUTU ZALBIDE
Uztailak 22, igandea. Zalbide sagardotegian
bisita gidatua eta dastaketa. 
Ordua: Bi txanda aurreikusten dira: 10:30
eta 19:00.
Hizkuntza: Euskaraz eta gaztelaniaz. 
Norentzat: Denei zuzenduta (norbanakoak,
taldeak, familiak, sei urtetik aurrera...).
Prezioa: 12 euro pertsonako (Haurrek 4-14
urte bitartekoek 2 euro pertsonako ordaindi-
ko dute).
Taldea: 4-15 pertsona bitartekoa.

ILBETE GAUA
Uztailak 27, ostirala eta abuztuak 25, 
larunbata. Ibilbide tematikoa. Mitologiazko
kondairak eta abentura parkea. 
Ordua: 22:00.
Hizkuntza: Euskaraz eta gaztelaniaz. 
Norentzat: Denei zuzenduta (norbanakoak,

UDAKO AGENDA BETEA 
taldeak, familiak, sei urtetik aurrera...).
Prezioa: Ibilbide tematikoa. 5 euro pertsonako.
Taldea: 4-25 pertsona bitartekoa.

ARROILA JAITSIERA
Uztailak 28 eta abuztuak 11, larunbatak.
Arroila jaitsiera. Maila erraza. 
Ordua: 10:00.
Hizkuntza: Euskaraz eta gaztelaniaz. 
Norantzat: Denei zuzenduta (norbanakoak,
taldeak, familiak, zortzi urtetik aurrera...).
Prezioa: 40 euro pertsonako (BEZa barne).
Taldea: 4-15 pertsona bitartekoa.

ARALARKO ARTZAINARI BISITA
Abuztuak 4, larunbata. Artzainaren bordan
bisita gidatua egin eta dastaketa. 
Ordua: 10:30.
Hizkuntza: Euskaraz eta gaztelaniaz. 
Norantzat: Denei zuzenduta (norbanakoak,
taldeak, familiak, sei urtetik aurrera...).
Prezioa: 30 euro pertsonako (BEZa barne).
Taldea: 6-15 pertsona bitartekoa.



HERNIO AZPIKO UNIBERTSOA 

Jon Miranda Labaien

A steasuk inguruko herriekiko zein berezi-
tasun dituen pentsatzen hasita, udal ar-

duradunak ohartu ziren Bernardo Atxagak
Obaban irudikatu zuen mundu hori zela he-
rriko bereizgarria. 2015. urte bukaeran toki-
ko ekonomia suspertzeko proiektu gisa, bi
kilometro pasatxo eta 17 geldialdi dituen
ibilbidea prestatu zuten: Muskerraren Bi-
dea. Horrekin batera, izen bereko liburu-
gida kaleratu zuen Atxagak, Pamiela argita-
letxearekin.

Tolosaldea Tour agentziaren bitartez,
trebatutako gidari batek, taldeei bisita gida-
tuak egiteko aukera eskaintzen die –943 69
19 07 eta muskerrarenbidea@gmail.com
helbidean eskatu daitezke hitzorduak–.
Ibilbidean zehar jarrita dauden paneletan
QR kodeak ere badaude, bidea bakarka egin
nahi dutenentzat.

Obaba literarioa eta Asteasu herria ba-
tzen dituen ibilbidean, besteak beste, ahoz-
ko tradizioa, euskara, apustu giroa eta natu-

Bernardo Atxagak ‘Obabakoak’ literatur lanean irudikatutako alegiazko mundua ibilbide 
batean jaso zuen Asteasuko Udalak 2015ean, Muskerraren Bidean. Aurten, urte hasieran,

ikuspegia zabaldu eta Asteasuko Bide Herria izenarekin lau ibilbide berri prestatu dituzte.

rarekin loturako azalpenak ematen dira
ezagutzera, Atxagaren ahotik.

Obabako lurraldea ezagutzeko eskaintza
berria egin du Asteasuko Udalak: Muske-
rraren Bidea osatzera datozen lau ibilbide
berri prestatu ditu aurten. Asteasu Bide He-
rria izenarekin, Aiztondo bailaran dauden
paraje eta ikuspegi ikusgarriak erakutsi
nahi dituzte. Usarrabiko Bira, Erreka Baila-
ra, Santamaña eta Olazar dira prestatu di-
tuzten ibilbideen izenak eta herriko zein
bailarako natura eta kultur ondarea erakus-
ten dituzte, bakoitza gai baten inguruan ar-
datz hartuta. Ibilbideak osatzeko Atxaga
beraren eta Zura komunikazio eta diseinu
enpresaren laguntza izan dute eta ibilbide-
en nondik norakoen berri emateko infor-
mazioa jasotzen duten interpretazio pane-
lak jarri dituzte puntu ezberdinetan.

Musker eta herri bideen bitartez lotu di-
tuzte herriko parajeak eta Asteasu ezagu-
tzera emateko baliatu. Gonbita egina dago.
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ALTZO, HANDIAREN HERRIA 

Imanol Garcia Landa

A zken garaian aldaketak izan dira Altzon,
herria prestatu egin baita bertako herri-

tar ezagunena den Migel Joakin Eleizegi
Altzoko Handiaren bizipenak modu erakar-
garrian azaltzeko, bai bisitariei zein herrita-
rrei. 2,42 metro neurtzera iritsi zen Altzoko
Handia, eta aurten beteko dira, hain justu,
200 urte jaio zela. Lehen ere ezaguna bazen,
bere bizitzari buruzko jakin-mina areagotu
egin da azkenaldian, besteak beste, Handia
filmarengatik, eta horri erantzuteko hain-
bat egitasmo egi bihurtu dira herrian.
Lehen pausoa ibilbide bat atontzea izan

zen, Altzoko Handiaren bizitzan esangura-
tsuak izan ziren lekuak bisitatuz, eta, bide
batez, Altzo bera ezagutzeko aukera aprobe-
txatuz. Lau lekutan euskarri bana dago eta
guztira zazpi panel, Migel Joakin Eleizegi-
ren bizitzaren pasarteak ezagutzeko. Tes-
tuak euskaraz daude, eta QR bitartez testuak
beste lau hizkuntzetan jaso daitezke: gazte-
lelaniaz, frantsesez, ingelesez eta katalanez.

Baliabidez hornitzen joan da Altzo, Migel Joakin Eleizegi Altzoko Handiari buruz azkenaldian areagotu den 
ikusminari behar bezala erantzuteko. Ibilbidea, interpretazio zentroa, dokumentala, Altzoko Ostatua eta 

bere informazio puntua dira horren erakusle.

Bigarren pauso nagusia interpretazio
zentroa osatzea izan da. Batzarremuño zen-
troan dago kokatuta, eta bere diseinua oso
bisuala da, kaletik bertatik gozatu ahal iza-
teko. Erakusleihoaren alde batean «begira-
tu hemen» irakurri daiteke, eta bertan dau-
den zuloetatik begiratuta, interpretazio
zentroko protagonista dena ikusi daiteke:
Altzoko Handiaren irudia benetako tamai-
nan. Erakusleihoan ikusgai daude beste
zenbait objektu, tartean David Azurza herri-
tarrak Altzoko Handiaren inguruan konpo-
satu zuen operan parte hartu zuten txotxon-
giloetako batzuk. 
Altzoko Handiaren istorioa erakusteko

sortu duten beste baliabideetako bat Gure
Haundie izeneko ikus-entzunezkoa da, Eriz
Zapirainek egina Koldo Izagirreren gidoia-
rekin. Euskaraz gain beste lau hizkuntzatan
ikusi daiteke: gazteleraz, ingelesez, frantse-
sez eta katalanez. Adin guztietako herrita-
rren parte hartzearekin egina da ikus-en-
tzunezkoa, eta herrian oso gustura daude
emaitzarekin.  

Herriaren leku garrantzitsuetako bat ur-
tearen hasieran martxan jarri zen Altzoko
Ostatua da, herriko plazaren alde batean
dagoena. Altzoko bisitaren hasiera eta bu-
kaera taberna-jatetxea bera izan daiteke.
Hasiera, bertan dagoelako turismo informa-
zio puntua. Bukaera, bisita amaitu eta gero,

sabela betetzeko hainbat aukera aurkitu
daitezkeelako bertan.  
Altzoko Handia eta herria bera ezagutzeko

egindako lanketa herritarren laguntzarekin
egin da. Eta beste behin herritarrak izan dira,
herriko gazteak kasu honetan, bisita gida-
tuak burutu ahal izateko prest agertu dire-
nak. Dagoeneko martxan dago egitasmoa,
herriko gazteek boluntario moduan gidari la-
nak eginez. Bisita gidatuetan parte hartzeko
izena eman behar da, eta horretarako Altzo-
ko Ostatura (943 65 22 62) edo udaletxera (943
65 24 13) deitu behar da, abuztuan izan ezik. 

Imazen Pagoa
Altzo bisitatzeko beste interesgune bat Ima-
zen Pagoa da. Europako Urteko Zuhaitza
lehiaketan finalista izateko zorian izan zen
2017an. Zuhaitz berezi izendapena du orain
182 urte Manuel Antonio Imaz bertsolariak
landatu zuen eta egun 23 metroko garaiera
duen pago motzak. Imaz pagora joateko Al-
tzo Muñotik abiatzen den ibilbidea dago, or-
dubete inguruan egin daiteke. 
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BIZITZA ABENTURA BAT DA

L o goxo-goxo egin ondoren, leihotik
begiratu eta paisaia ikusgarri bat
duzu aurrean. Pirinioetako bailara
batean zaude, eta eguzkia pixkana

ateratzen ari da mendien artetik. Furgoneta-
tik atera eta aire freskoarekin betetzen ditu-
zu birikak. Ez dago gaizki, egun berri bat has-
teko. Eta orduan gogoratzen zara, aurreko
egunean, esnatzerakoan, furgonetaren
leihotik beste ikuspegi eder bat zenuela au-
rrean: hondartza zabal bat, itsaso urdin bate-
kin, eta zeruertzetik eguzkia ateratzen. Buel-
ta eman, furgonetari begiratu eta aurpegia
alaitzen zaizu, gustura baitzaude egin duzun
bidaiatzeko aukerarekin. Aire freskoa senti-
tzen duzu berriro biriketan, eta zeure buruari
esaten diozu prest zaudela egun berri bati
ekiteko, bizitzaren abenturan beste pauso
berri bat emateko.
Gero eta jende gehiago animatzen da fur-

goneta batekin bidaiatzera. Garai batean Ja-
kan, Benidormen edo Ezkarain etxebizitza
erosteko joera zegoen, baina egun gero eta
jende gehiagok furgoneta camperbat berega-
natzeko aukera egiten du. Oporrak eta aisial-
dia beste modu batera bizitzeko joera zabal-
tzen ari da, hau da, leku bakarrean egon be-
harrean, batetik bestera mugitzea, orain
mendiaz eta gero hondartzaz gozatzeko.
Hori bai, etxe batek ematen duen erosotasun
berarekin.   
Ibilgailu horiek etxebizitza mugikorretan

bihurtzen espezialista da Norantz Furgone-
tak. Bereziki bolumen handiko furgonetak
prestatzen dituzte: Fiat Ducato, MAN GTE,
Volkswagen Crafter, Mercedes Sprinter...
Furgonetak bezeroaren nahietara moldatzen
dituzte, eta bide horretan laguntzeko lau mo-
delo dituzte: Ipar, Hego, Eki eta Mende. 

Urteetako esperientzia baliatzen dute No-
rantz-eko lantaldekoek ekipamenduak disei-
natzeko. Horren adibide da merkaturatu be-
rri duten Ipar modeloa. Gama altuko furgo-
netei begira, bi pertsona modu oso erosoan
bidaiatzeko aukera eskaintzen dute, ondo
definitutako espazioekin: logela, bainugela
dutxarekin, sukaldea (aska eta hozkailuare-
kin) eta egongela. Horrez gain, egun tamaina
handiko furgonetetan joera bihurtzen ari
den elementua du: altxatzen den sabaia. Ho-

rrek lau bidaiari izatea ahalbidetzen du, eta
adibidez, tarteka bilobak bidaia batera era-
maten dituzten aiton-amonentzako aukera
aproposa da. 

Furgonetan bidaiatzearen abantailak
Kalitatea da Norantz-en iparrorratza, eta ho-
rren erakusle da bost urteetako bermea ema-
ten dutela beraien produktuetan. Lantaldea-
ren eskarmentuak, horrelako ibilgailuen era-
biltzaile moduan zein nazioarteko azoketan

jasotakoa, eta bezeroekin dituzten hartu-
emanek laguntzen diete ibilgailuak horni-
tzeko irtenbide egokienak bilatzen.
Euskal Herrian betidanik izan da bidaia-

tzeko, bide berriak zapaltzeko, mendiak igo
eta ezagutzeko kultura. Eta furgoneta cam-
per edota autokarabana mundua gero eta
gehiago zabaltzen ari da ere hemen. Garbi
dago euskaldunen abentura zaletasunak eta
furgoneta etxe txiki bat bihurtuta bidaiatze-
ko modu honek bat egiten dutela. 
Joera bat horrela zabaltzen denean, gero

eta arau gehiago zehazten dira eta gero eta
kontrol gehiago izaten dira. Horren jakitun
dira Norantz Furgonetak enpresakoak, eta
bere proiektu guztiek modu zorrotzean bete-
tzen dituzte egungo arauak.
Bertako kideen eskarmentuak ere erakutsi

die tamaina handiko furgonetak direla cam-
permunduan dauden ibilgailu egokienak.
Konbinazio perfektua dute: autokarabanen
erosotasun eta zerbitzu guztiak, eta furgone-
ten erraztasuna mugitzeko. Autokarabana-
rekin ezin zara zenbait bideetatik joan, edo
maniobrak egiteko zailtasunak sor ditzake
elurtuta dagoen errepide batean, eta istripu
batean ez du furgoneta baten sendotasunik
ibilgailu osoan. 
Horregatik, merkatuan gero eta indar

gehiago hartzen ari diren tamaina handiko
furgoneten aldeko apustua egiten dute. Gai-
nera, zerbitzu integrala eskaintzen dute, fur-
goneta diseinatzeaz gain, ibilgailuaren auke-
raketa eta erosketa ere bideratzen baitute.
Hori guztia pasioz egiten dute, eta modu ho-
rretan egiten dute gonbidapena: «Zuk auke-
ratu nora joan nahi duzun, aukeratu bidea,
aukeratu zure abentura. Baliabideak jartzea
gure kontu».

Bidaiatzea pertsonen nortasunaren baitan dago. Gauza berriak ezagutzea, esperientzia berriak bizitzea, 
bizitzaz gozatzea. Amets horiek gauzatzeko, furgoneta bat etxebizitza txiki batean bihurtzea gero eta gehiago 

hartzen den aukera da. Bide horretan espezialistak dira Norantz Furgonetak taldekoak.
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TEILERI 
LANDETXEA

Teileri landetxea eraikuntza berria da,
berritzaile eta abegikorra, ingurune zo-

ragarrian kokatuta.
2011. urtean eraiki zen, izaera moderno

eta ekologikoarekin. Bi apartamendu ditu
bere gain, eta gune irekiez diseinatutakoak
dira, oso atseginak familian edo lagunekin
disfrutatzeko. Leiho zabalak, lurreko bero-
kuntza sistema, balkoiak, portxea, barbakoa
eta lorategia, ingurune natural eta lasaian.
Barrualdearen ezaugarri nagusia diseinu be-
rritzailea da. Aparkatzeko gune pribatua.
Eremu erabat itxia.

Apartamentuak
Apartamentu bakoitzak hiru logela ditu, bi
komun oso, erabat hornitutako sukaldea,
jangela, egongela telebistarekin eta portxe
handia, gunearen lasaitasunaz disfrutatzeko
ezin hobea. Apartamentuetako bat desgaita-
suna duten pertsonentzat egokituta dago. 
Oheak bisitariaren gustuaren arabera bana-

tu daitezke, ohe guztiak banakakoak dira, bina-
kako bihurtzeko aukerarekin. Honetaz gain,
apartamentu bakoitzean bi ohe gehigarri eta
sehaska daude aukeran. Etxea osorik alokatze-
ko aukera dago –gehienez 16 pertsonentzat–.
Kokaleku ezin hobea du, Euskal Herriaren

erdi-erdian. Honela aukera ematen du lasai-
tasunaz eta naturaz disfrutatzeko eta era be-
rean euskal gune turistiko erakargarrienak
era erosoan bisitatzeko. Tolosarekin oso
ondo komunikatuta dago –5 kilometrora–
eta Donostiako erdigunetik edo gipuzkoar
kostaldetik 25 minutura baino ez dago. 

TEILERI 
Helbidea. Teileri Baserria. 20493. BERROBI.
Telefono zenbakia. 671071512 / 678320385.
E-maila. eagirretxe@yahoo.com.
Webgunea. www.teileri.es.

OSTATU HARTZEKO
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