
Recorregut que ascendeix a les terres campes d’Urbia per a arribar
des d'allà al cim d’Aizkorri, un dels punts muntanyencs més
representatius de Gipuzkoa, línia divisòria de les aigües de l’Atlàntic
i del Mediterrani, muntanya mitològica de Mari. Surt de l'aparcament
d'Arantzazu (708 m), ascendeix cap a les terres campes i a la fonda
d’Urbia (1130 m) en una hora, i després creua les barraques d’Arbelar
i comença l'ascensió a Aizkorri
(1528 m),que dura una altra hora.

Ruta  que comença a
Mondragón i acaba a Aran-
tzazu, és més llarg i difícil
que la resta de recorreguts.
És un clàssic camí de
pelegrinatge, que creua en
poc temps les terres de tres
municipis: Arrasate, Aretxa-
baleta i Oñati. Travessa els
barris de Bedoña i de Larriño,
el pantà d’Urkulu, el barri
d’Urruxola, les faldes d’Orkatzategi, el sorprenent congost de
Jaturabe, els antics hostals d’Arrikrutz i Gesaltza, per a arribar
finalment a Arantzazu pel traçat de la calçada primitiva. Punts
d'interès: parròquia de Santa Eulàlia (Bedoña), riscos d’Orkatzategi,
galeries de Gesaltza-Arrikrutz, etc.

Itinerari que ens descobreix el costat més ocult d'Arantzazu.
Baixarem al congost del riu Arantzazu, després de creuar la zona
d’Iturrigorri, envoltarem el cim d’Arriona,
la qual cosa ens permetrà travessar un bosc
d'incomparable bellesa. Punts d'interès:
basílica d'Arantzazu, cim rocós de Gazteluaitz,
barranc d'Arantzazu, etc.

Recorregut que discorre per sis veïnatges d’Araotz ens submergeix
primer en un món rural, i més endavant ens ofereix panoràmiques
inigualables. Un cop visitada la
gruta màgica d’Aitzulo, arribarem
al dipòsit d’Araozta i des d'allà
enllaçarem fàcilment amb l'ermita
de Santa Creu. Prop d’Andarto Txiki
tornarem cap a Araotz, per a
introduir-nos novament entre els
caseríos. Punts d'interès: parròquia
de Sant Miquel
d’Araotz, ermita
de Santa Creu,
casa natal del
general Elorza, etc.

OÑATI EST  SL-Gi-10  Sota les faldes de l’Aloña
8,5 km- senzill.2:00´

OÑATI OEST PR-Gi-107  Circuit pel barri Garagaltza
6,5 km- senzill- 2:00’

ARAOTZ PR-Gi-102 La sendera del l’aigua
11,5 km- nivell mig. 4:30`

ARRIKRUTZ  PR-Gi-103 La ruta dels contrabandistes
8,5 km.- nivell  mig -3:30’

KORTAKOGAIN  PR-Gi-104 Pels caseríos d’Arantzazu
5,5 km.- senzill-1:30’

ARANTZAZU  PR-Gi-105 El camí ocult
7 km.- senzill-2:30’

ARRASATE- ARANTZAZU  PR-Gi-106 Via de pelegrins
16 km.- exigent-5:00’

CLÀSSICA ASCENSIÓ A AIZKORRI
Per les terres campes d’Urbia
820 m. de desnivell.- exigent-2:00’
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Itinerari clàssic que ens ofereix àmplies
panoràmiques de la vila d’Oñati.
Començant pel casc històric passa als
barris més rurals i hi descobreix els
abundants tresors naturals i etnogràfics.
Punts d'interès: torre de Zumeltzegi
(Edat Mitjana) i els barris de Larraña,
d’Olabarrieta i de Murgia.

Recorregut que ens mostra una
interessant perspectiva de la vall
d’Oñati. Partint del nucli urbà, ens
duu al conjunt de caseríos del barri
de Garagaltza a través d'alguns dels
vells caminals i els camins que encara
queden als voltants de la vila. Punts
d'interès: casc històric d’Oñati, barri
Garagaltza, zona d'esbarjo d’Usako.

Excursió de gran bellesa natural que ens
condueix primer per un tram de l'antiga
calçada a Calahorra, per a després desviar-
se cap a la barriada de Madina. Un itinerari
que enllaça part dels barris d'Arantzazu i
Araotz, passant per l'incomparable marc de
Jaturabe. Punts d'interès: Arrikrutz, calçada
de Calahorra, Jaturabe, etc.

Ruta que travessa gran part del barri
d'Arantzazu que ens introdueix
primerament en l'àmbit rural i més
endavant ens dóna a conèixer els racons
d’Okola i d’Iritegi. Després de passar
pel costat d'un molí històric, ens
conduirà sense dificultat a l’indret de
partida, caminant sobre un canal.
Punts d'interès:
Arrola, caserío del
s. XVIII, sot
d’Okola, pont i
presa d’Akuegi, etc.



La serra d’Aloña, així com els puigs d'Àlaba i
els seus voltants, a més de ser un marc
incomparable de bellesa natural, són l’objectiu
principal per als amants del muntanyisme.
Muntanyes de diferents altures permeten
practicar aquest esport a gent de tota edat i
condició. El puig d’Aizkorri amb 1528 m, situat
a la serra del mateix nom, compta amb una

petita ermita i un refugi en bon estat per aquells que decideixin passar la
nit allà, un cop fet el cim.
Informació: Aloña Mendi K.I. - Atzeko kale, 18 – Tel: 943 780 810.

El paisatge que envolta Oñati compta
amb elements de gran interès i
qualitat. Entre altres qüestions, als
voltants del Santuari d'Arantzazu,
i subjacent sota el massís d’Aizkorri,
l'Ajuntament d’Oñati té projectada
la definició, creació i posada en
marxa d'una singular oferta
relacionada amb la naturalesa en
el context del Karst d’Oñati-Arrikrutz. Aquest projecte, que s’està
duent a terme però que encara no s’ha culminat, persegueix la
revaloració de l'entorn natural, social i cultural d’Oñati que, mitjançant
un sistema informàtic altament avançat, permetrà la guia interior i
la valorització dels diversos atractius arqueològics, etnogràfics i
espeleològics que es donen cita al seu interior.

Aquest Parc Natural és una de les meravelles naturals de Gipuzkoa.
La seva fascinant talaia constitueix el cim més elevat de tota Gipuzkoa.
Aquest massís està conformat per diferents serres i pren el seu nom
d'un dels cims més representatius de la serra més
elevada, Aizkorri, cim rocós coronat amb l'ermita
del Sant Crist. L'antiga calçada medieval que unia
Flandes amb Castella, creua la franja sud de la
serra i franqueja un dels passos més cèlebres de
la geografia guipuscoana: el túnel de Sant Adrià.
Les terres campes d’Urbia, el cor del Parc Natural,
són conegudes des de la prehistòria, com ho

test i f iquen e l s
nombrosos dòlmens
que farceixen els
rasos d'aquesta vall.
La massa arbòria
més important és el
faig, que forma un
dels boscos més
importants de Gipuzkoa.

Oñati, terra de forta personalitat
històrica i cita de monuments
memorables. La seva incomparable
natura constitueix un dels seus
valors més estimables. El terme
geogràfic de la regió està format
majoritàriament sobre gres i
calcàries i el paisatge ofereix un
repertori complet de formes
vinculades a aquestes roques;
coves, avencs, dolines, lapiaces... Els complexos subterranis, com
Gesaltza-Arrikrutz, són dels més importants d'Euskal Herria, atenyen
profunditats i longituds extraordinàries, i constitueixen un veritable

paradís. Algun d'aquests buits ha estat
habitat des de llarg temps endarrere i a
ells s'han vinculat tota sort de creences.
Les malledes, els prats, les fagedes, els
paredons calcaris, els penya-segats i els
cims composen una simfonia de singular
bellesa, supervisada des de l'aire pel
planatge circular dels voltors comuns i
recorreguda nombroses vegades, al llarg i
a l'ample, per ovelles i cavalls amb el seu
continu guimbar. Per a recórrer els camps
no hi ha res millor que valer-se dels
recorreguts proposats.

ESPELEOLOGÍA

ESCALADA

MUNTANYISME

PARAPENT

PUENTING

BTT

TIR

PESCA

Esports

GOLF

Passeig per la Vila d’Oñati

Projecte Turístic de les Coves
d’Arrikrutz

Parc Natural d’Aizkorri

Penyals i Barrancs profunds

San Juan Kalea, 5
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Permet conèixer l'art i la
història peculiar d'aquesta vila
endinsant-nos en el casc
h i s tò r i c  amb e l s  seus
monuments i palaus com la
Universitat de Sancti Spiritus,
la parròquia de Sant Miquel, el
Monestir de Bidaurreta i la
Casa-Torre de Lazarraga, entre
d’altres.

A causa de l'existència d'una gran massa calcària,
són molt abundants les formacions càrstiques
com les coves i els avencs. Entre elles podem
destacar la cova de Sant Elies (Araotz), la bonera
de Zubiondo (Oltza), la surgència d’Ubao (Aloña),
i especialment el sistema de Gesarribe situat
a la vall d'Arantzazu i Araotz, format per les
cavitats de Gesaltza, Arrikrutz i Jaturabe que,
amb els seus 15 quilòmetres, dóna lloc a la
xarxa de galeries més llarga de Gipuzkoa.

A uns 8 quilòmetres d’Oñati, el barri
d’Araotz, als voltants de la cova de Sant
Elies, és un punt de referència inevitable
per a aquells que practiquen l'escalada. És
una de les zones més importants d'Euskal
Herria per a la pràctica d'aquest esport i
sens dubte la millor per a l'escalada d'alt
nivell, i rep habitualment la visita de molts
esportistes bascos, així com de l'estat
espanyol.

Durant la temporada de pesca, vostè tindrà l'oportunitat
de pescar sobretot truites en diferents zones com el
vedat que comprèn el territori que va des del pont de
Sant Pere fins a Olate, la presa d’Araotz i els seus
rierols afluents, així com Olabarrieta i Zubillaga.

El puig d’Aloña, junt amb la vall d’Oñati,
ofereixen una de les millors zones de
Gipuzkoa per a la pràctica del vol lliure i el
parapent. L'enlairament es realitza en un
cim al qual s'accedeix un quilòmetre abans
d'arribar a Arantzazu i, després d'un vol en
direcció nord-sud en vessant de 5 km.
L'aterratge s'efectua en el barri de Santa
Llúcia al costat del caserío Zelabarren.

Al barri d’Araotz, i poc abans d'arribar
a la zona d'escalada, ens trobem amb
un pont d'uns 17 m d'altura i 5 m d'ample
que convida a la pràctica d'aquesta
modalitat d’esport. Un sol pont equipat
amb dues sirgues que permet gaudir a
qui ho intenti d'uns meravellosos
moments d'aventura en plena natura.

Muntanyisme i bicicleta s'uneixen per a oferir la
possibilitat de gaudir d'un esport apassionant.
Aquesta modalitat compta amb un nombre de
seguidors que han sabut adaptar la bicicleta al
nostre entorn més abrupte.

Es disposa d'un camp de tir de fossa
olímpica situat al barri d’Uribarri
(Restaurant Txopekua) amb unes
instal·lacions que disposen dels últims
avenços tècnics i que romanen obertes
diversos dies a la setmana, disponibles
per a entrenaments i campionats oficials.

Escola de Golf IRELORE. Situada al costat de l'Hotel Soraluze, a la carretera
que uneix Oñati amb Arantzazu. S'imparteixen classes tant individuals com
col·lectives. Per a més informació, truqueu al telèfon: 678 727 284.

“Merenderos”

Dades d’Interès
Ajuntament                                     Foruen Enparantza, 1       943 78 04 11
Casa de Cultura                                Sta. Marina Plaza, 1         943 78 03 53
Arxiu Hco. Prov. de Guipúscoa         Unibertsitate Etorb.          943 78 12 05
Institut Basc d’Admn. Pública          Unibertsitate Etorb.         943 78 20 11
Inst. Intern. de Sociología Jurídica   Unibertsitate Etorb.         943 78 30 64
Correus i Telègrafs                          Unibertsitate Etorb. 9      943 78 08 54
Jutjat de Pau                                  Bidebarrieta, 1                943 78 02 54
Taxis                                                Foruen Enparantza           943 78 03 65
Polisportiu                                        Bidebarrieta, 6                 943 71 63 75
Llar del Jubilat                                 San Juan, 2                      943 78 09 61
Oficina de Turisme                           San Juan, 14                    943 78 34 53
Verduri Hall. Local pel jovent           Foruen Enparantza, 4       943 71 60 94
Agència de Desenvolup. i Turisme    San Juan kalea, 5             943 71 88 08

Policía Municipal                             Foruen Enparantza, 1      943 78 04 11
Bombers                                        Zubillaga s/n.                 943 78 28 00
Centre Assistencial de la Salut        San Juan, 17                   943 03 54 30
Hospital Comarcal                           Zaldibar (Mondragón)      943 03 53 00
Ambulància                                     Gipuzkoa                        943 33 03 30
Creu Roja                                        San Prudencio                 943 76 55 76
SOS Deiak                                       San Sebastián                               112

Lizar Etxe                                         Olabarrieta Auzoa            943 78 18 96

Adreces i Telèfons d’utilitat

Telèfons d’urgència

Restaurants i Hoteles

Informació i visites guiades:

Horari:

Abril-Setembre
Laborables: 10:00-14:00 /15:30-19:30
Dissabtes: 10:00-14:00 /16:30-18:30
Diumenges: 10:00-14:00
Octubre-Març
Laborables: 10:00-13:00 /16:00-19:00
Dissabtes: 11:00-14:00
Diumenges: 11:00-14:00

www.oinati.org
org

Fax: 943 78 30 69

Rt. Echeverria                                Kalebarria, 19                 943 78 04 60
Rt. Bar Polideportivo Zubikoa          Bidebarrieta, 6                943 78 22 34
Rt. Bar Garoa                                 San Lorentzo, 29             943 78 13 55
Rt. Bar Antxon                              Euskadi Etorbidea, 1       943 78 21 61
Rt. Bar Etxe-Aundi  H**                   Torreauzo s/n                 943 78 19 56
Rt. Bar Sindica HS*                         Arantzazu Auzoa             943 78 13 03
Rt. Bar Goiko-Benta HS*                  Arantzazu Auzoa             943 78 13 05
Rt. Bar Milikua                                Arantzazu Auzoa             943 78 13 04
Rt. Hospedería Arantzazu H*           Arantzazu Auzoa             943 78 13 13
Rt. Bar Zelai Zabal                          Arantzazu Auzoa             943 78 13 06
Rt. Bar Urtiagain                            Uribarri Auzoa                943 78 08 14
Rt. Bar Txopekua                           Uribarri Auzoa                943 78 05 71
Rt. Bar Urrintxo                             Lezesarri Auzoa              943 78 34 79
Rt. Bar Soraluze H**                       Uribarri Auzoa                943 71 61 79
Rt. Bar Goiena                                 Kale-Barria, 46                943 71 81 27
Rt. Bar Zotz                                    Zubillaga auzoa, 1           943 78 35 45
Rt. Bar Zurrust                               Bidebarrieta, 6               943 71 62 96
Rt. Bar Bikoitz                                Garibai auzoa, 17            943 78 24 83
Bar Arkupe                                    Foruen Enparantza, 9      943 78 16 99
Ongi Ostatua H*                              Kale Zaharra, 19 bajo      943 71 82 85
Agroturisme Arregi                       Garagaltza auzoa, 21      943 78 36 57


