
 

 

 

KILOMETROAK 

IBILBIDEA (atxikituta) 

 Plaza (GUNEA) 
 Kalebarria  
 Etxaluze 
 Marzelino Zelaia 
 San Martin 
 Asentsio (GUNEA) 
 Santa Luzia (GUNEA) 
 Berezao 
 Arantzazuko Ama kalean behera, Eroski (GUNEA) 
 Auzabarri 
 Bidebarrieta  
 Plaza 

HERRITARRENTZAT OHARRAK: 

AUTORIK GABE UTZI BEHAR DIREN KALEAK: 

 San Juan kale, Bidebarrieta kalea eta Errementari plaza  
 Martzelino Zelaia kalea  
 San Martin auzoan (nagusien egoitzatik autokarabana guneraino ezkerraldean dauden 

aparkalekuak) 
 Anbulategiko aparkalekua  
 Eroskiko aparkalekua    
 MUko aparkalekua 
 Eltzia (autokarabanentzat gordeko da) 
 ZUBIKOA lur azpiko aparkalekua  

 
Eroskiko aparkalekua izan ezik, gainontzeko kale eta aparkaleku guztiak larunbat 
eguerdirako (14:00) autoz libre utzi behar dira 

HERRIKOENTZAKO APARKALEKUAK: 

 Autoak garajeetan sartu 
 Garajerik ez dutenentzat bi gune berezi egokituko dira: Kalegoienako aparkaleku publikoa 

doan izango da (68 aparkaleku) eta Olaiturri  (larunbat goizean irekiko dira herritarrentzat). 
Bestela, Kilometroak-eko zirkuitutik kanpo geratzen diren gainontzeko kaleetan dauden 
aparkalekuak erabili 
 

 
UDANA ITXITA 
 

 Udanatik behera, herrira SARTZEKO errepidea ITXITA egongo da domekan (7:00-20:00). 
Lineako eta baimendutako autobusei soilik utziko zaie pasatzen 

 Herritik IRTETEKO ZABALIK egongo da 

 



OÑATIKO UDALTZAINGOA  •  Bidebarrieta, 1 • 20560 Oñati  •  tel: (34) 943 08 10 00 • faxa: 943 08 10 59 • www.udaltzaingoa.eus 
 

LARRIALDIAK 

 Emergentzietarako 112 zenbakira deitu (Emergentzietarako unitate orokorra Oñatin izango 
da) 

 Autoa mugitu beharreko beste kasu larrietarako Udaltzaingora deitu: 943.081000 

 

TRAFIKO BESTE OHAR BATZUK: 

ZIRKUITURA SARTZEKO BI PUNTU: 

 Egun osorako datozen autobusak ULMA HANDLING-eko aparkalekuan kokatuko dira  
(Garagaltza auzoan) 

o Autobus hauetan datozenak errepidearen eskumako errailetik saihesbiderako bidea 
hartuko dute eta bertatik anbulategirako zubi azpitik pasata San Juan kalera iritsiko 
dira. Bertatik plazara edo Bidebarrieta kalera joateko aukera bikoitza izango dute 

o Autoz datozenek Zubillaga-Oñati bidean zehaztu diren aparkalekuetatik autobus 
lanzaderetan MUko aparkalekura etorri ahal izango dute. Bertatik, Unibertsitate 
Etorbidetik barrena plazara iritsiko dira 

AUTOENTZAKO APARKALEKUAK:  

 Txintxurreta 
 ULMA  construcción 
 FAGOR showroom 
 LANA-STANDLER 
 Zubillaga 
 Zubillaga (suhiltzaileak) 
 San Prudentzion, TAVEX enpresako aparkalekua 
 Arrasaten, Eroskiko aparkalekua 


