Le g a zpi e ta i n g ur ua k
bis ita tze ko g i da

*Gida honen helburua egonaldian erraz moldatzeko behar duzun informazioa ematea da.

N or a joa n , ze r e g in
e ta n ola mug itu
Lehenik eta behin, udalerriaren erdigunean zaude. Hemendik oso erraza
izango da egin nahi duzun guztia antolatzea, kirol-plan bat, erlaxatzeko plan
bat, erosketak, kafetxo bat hartu edo parranda pixka bat bota.

Gertuenetik hasita, Legazpi barruan oinez mugi zaitezke, distantziak laburrak baitira eta
goiko auzoetara erraz iristeko 3 igogailu publiko ditugu. Bizikletan ia herri osoan zehar mugi
zaitezke, ia esan dizut, tarte batzuetan bidegorria desagertu egiten delako...

Legazpi

*Autoa erabiltzea, behar-beharrezkoa denean bakarrik gomendatzen dugu. Legazpi ondo komunikatuta dago, Donostiako aldiriko trenarekin eta Zumarraga
eta Urretxurekin lotzen gaituen autobus lineari esker. Inguruko beste eskualde batzuetako udalerrietara joateko autobusen maiztasuna txikiagoa da, ala ere,
Oñati, Bergara eta Arrasaterekin lotzen gaituen autobus linea era badago.
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Le h e n e n g o e g un a
Lehenengo egunean, 20 minutuz ibiltzera animatzen bazara, herriarekin lehen hartu-emana
izateko, Hegialdera igo zaitezke, bilatu mapan Lau-Bide kaleko Maiatza taberna eta handik
Urtatzako urtegira joan zaitezke, leku berezi bat (43.06039473038239,
-2.3522218311949157).

Hegialdeko errotonda

Jada erabiltzen ez den urtegi zahar bat da, naturak azkar eta magikoki berreskuratu duena,
eta gaur egun bertako zuhaitzetaz eta basa-animaliatxoz gainezka dago.

Urtatza urtegia

Herriko ikuspegi ikusgarriak daude Urtatza urtegitik. Bertatik jeisterakoan, edozein egun
dela ere, Hegialden giroa egongo da, eta hemen, jan, erosketak egin, poteatu, banku batean
atseden hartu, auzoan buelta bat eman, parkera umeekin joan, afaldu... denetik egin
dezakezu.

Hegialdetik hurbil dagoen beste aukera interesgarri bat Urtatza-zahar parkera igotzea da,
bertan, merenderoa, haurrentzako parkea eta pumptrack-a daude (43.06236251203971,
-2.338237283823354).

Urtatza-zahar parkea

Urtatza-zahar Pumptrack-a
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B i g a r re n e g un a

Bigarren egunetik aurrera, ahalik eta informazio gehienarekin planak egiteko, apartamentuan
dituzun ibilbideei buruzko liburuxkak begiratzea gomendatzen dizut, eta ondoren
Mirandaola parkean dagoen Turismo bulegora joan, hemen, besteak beste, inguruko aukera
guztien (museoak, ibilbideak eta planak) eta antolatzen diren bisita gidatuen berri izango
duzu.

Mirandaola burdinola

Mirandaolan zaudela, burdinolaren, ermitaren eta
Jose Luis Arsuaga gure lagunak zizelkatutako
harrizko olagizonaren argazkiak atera ditzazkezu,
burdinazko frontoian frontenis partida bat bota,
edo bertan aurkituko dituzun merendero mahaietan
hamaiketakoa egin.

Harrizko Olagizona: José Luis Arsuaga

Zumarragako Antioko Baseliza
ondoan dagoen turismo-bulegoan
aurkituko duzu eskualdeari
buruzko informazio turistiko
gehiago. Hau bisitatzeko beste
leku interesgarri bat da.

Antioko baseliza

Gorputzak jarduera pixka bat eskatzen badizu, begiratu Urola Garaiko ibilbideen gida,
apartamentuan eta turismo bulegoan aurkituko duzu.
Inguruan ditugun mendietan egin daitezkeen mendi-ibililaldiak begiratu nahi badituzu,
orrialde hau begiratzea gomendatzen dizut
https://es.wikiloc.com/rutas/senderismo/espana/pais-vasco/legazpi
eta Aitor Casado gure lagun legazpiarraren webgunea ikustea gomendatzen dizut baita ere
aukera oso interesgarriak aurkituko dituzu hemen.
https://www.pasaporteawonderland.com/espana/euskadi/

Aizkorri-Aratz parke naturala

Ondojan gidaren orrialdea begiratzea gomendatzen dizut baita ere, Josema Azpeitia eta Ritxar
Tolosa legazpiarrek beti oso eguneratuta daramaten gida gastronomikoa da,
https://www.ondojan.com Apartamentuetan paperezko inprimaki bat izango duzu beti.
Gorputzak herritik ez mugitzeko eskatzen badizu, apartamentu iguruan behar duzun guztia
aurkituko duzu: era guztietako dendak, kafetegiak, parkeak, tabernak, supermerkatuak, zinema
(asteburuetan), kiroldegia (kanpoko igerilekuak eta solariuma udan), e.a...

Ostiraletan asteroko azoka dago,
herrian aktibitate handiko eguna da
eta era guztietako bertako produktuak
erosteko aukera paregabea izango
duzu (ogia, gazta, barazkiak eta abar).

Legazpiko erdigunea, merkatu eguna

Hir ug a r r e n e g un a
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Hirugarren egunetik aurrera, ziur oso erraz ibiliko zarela
inguruan, hala ere, aholku pertsonalizaturen bat nahi baduzu, ez
izan zalantzarik gurekin arremanetan jartzeko!
aupa@aldabea.eus

+34 656 794 594

www.aldabea.eus
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