
 

 

EZKUTUKO ALTXORRAK egitarauaren aurkezpena  KULTUR 

TURISMO ARLOKO ESKAINTZAREN AURKEZPENA IGNAZIOTAR 

LURRALDEAN (DEBAGOIENA, UROLA ERDIA ETA UROLA GARAIA ) –  

 

Ziur ezagutzen dituzula Loiolako Santutegia, Antiguako ermita, Arantzazuko Santutegia…… izan ere, 

ignaziotarlurraldean historia, arte eta kultura arloan aurki dezakegun ondare aberats eta ugariaren 

harribitxietako zenbait dira. 

Baina agian ez dituzu ezagutzen Gipuzkoako Debagoiena, Urola Erdia eta Urola Garaia 

eskualdeetako XVI. mendeko beste hainbat harribitxi, hala nola Azpeitiko Bakardadearen kapera, 

Zumarragako San Kristobal ermita edota Arrasaten San Balerio ermita. 

Apirilaren 16an ignaziotarlurraldea sakon-sakonean ezagutzeko aukera ematen duen EZKUTUKO 

ALTXORRAK bisita gidatuen egitaraua martxan jarriko da, Gipuzkoako Debagoiena, Urola Erdia eta 

Urola Garaia eskualdeetako 23 baliabideetara bisita gidatuak eskainiz XVI. mendea eta Loiolako San 

Ignazio ardatz moduan hartuta. Gainera aurten, Inaziotar Bidea egiteko hiru bisita gidatu berezi 

izango ditugu( Loiola-Zumarraga,  Zumarraga-Arantzazu eta Arantzazu-Araia). 

Are gehiago, proposamen honetan normalean bisitatu ezin daitezkeen baliabideak ezagutu eta 

interpretatuko dira edota urtean zehar, bisitatu daitezkeen kasuetan bisita gidatu bereziaz dira ildo 

tematikoa oinarri moduan hartuta; beraz, ignaziotarlurraldean dauden EZKUTUKO ALTXORRAK 

ezagutzeko parada ezinbestekoa. 

Proposamen aitzindaria, Gipuzkoako barnealdeko hiru eskualdeek eskaintza turistikoa batera 

merkaturatzeko, kultura turismoan produktu turistiko erakargarria sortuz, gehienbat ohizkoa ez den 

garaian, hau da behe denboraldian, apiriletik ekainera.  

2013an esperientzia pilotu gisa garatutako egitarau honek izandako harrera kontuan hartu behar da, 

partaide kopuru aldetik nahiz hartzaileen gogobetetasun mailaren aldetik, positiboki baloratu baitute 

momentuz ikusi eta bizitakoa. Orain artekoarekin zapore gozoa gelditu zaigu. Hortaz, 3. edizio hau 

landu dugu bisita gidatu berriak atxikituz, txoko berriak ezagutaraziz eta Inaziotar Bidean murgiltzeko 

aukera eskainiz. 

Udaberri osoan zehar eta asteburu guztietan,  EZKUTUKO ALTXORRAK egitarauaren edukiak 

jendeaurrean aurkeztu nahi dira turistak nahiz bertako biztanleak altxor hauek ezagutzeko 

proposamenak. 

 



EZKUTUKO ALTXORRAK EGITARAUARI BURUZKO ZEHAZTASUNAK 

 “Ezkutuko altxorrak” egitarauak bisitariari aukera ematen dio gure lurraldeari estuki lotutako 

eta normalean ikusten ez diren baliabide historiko, artistiko eta kulturalak ikusi, ezagutu eta 
interpretatzeko, bai ez daudelako jendearentzat irekiak, bai ez dagoelako haiek erakusteko 
giza-baliabideeta/edo baliabide materialik. Hau da, normalean ikus ditzakegun Loiolako 
Santutegia, Antiguako Ermita eta Arantzazuko Santutegia bisitatzeaz gain, bestela ikusi 
ezingo lituzkeen beste bitxi txikiagoetara, baina ez horregatik balio txikiagokoetara, iristeko 

aukera eman nahi diogu bisitariari. 

 Beren artean ezberdinak diren 23 baliabide hautatutara (kaperak, burdinolak, baserriak, 

elizak, multzo historikoak, errotak eta abar) egin ahal izango diren bisita gidatuek osatuko 

dute eskaintza hau. Aurten hiru bisita gidatu berezi eskaintzen ditugu Inaziotar Bideko hiru 

etapa egiteko aukera izango dugularik. 

 Gure eskualdeek Udaberrian, nahiz eta berez turismorako eta txangoak egiteko garai 

aproposa izan, ez dituzte denboraldi altuetan (Aste Santuak, udara, zubiak e.a.) dituzten 

fluxuak jasotzen. 

Honi buelta emateko, udaberrian  zehar, Apirilaren 16tik Ekainak 26ra, eta udaberriko 

eskaintza zabala prestatu dugu Debagoiena, Urola Garaia eta Urola Erdia eskualdeetan. 

 Honako bitxikeri hauek ikusi ahal izango dira. 

 

o Elgetako Jasokunde Amaren Elizako Erretaula. 

o Oñatiko Madalena ermita 

o Altxorraren bila “Geocaching”, Bergara. 

o Dorleta Santutegia, Leintz Gatzaga. 

o San Valerio ermita,  Arrasate 

o Kanpai joleak, Aretxabaleta. 

o Zubiate labea, Eskoriatza. 

o Antiguako Ermita eta Antzuolako erdigunea, Antzuola. 

o Inaziotar Guneak, Azkoitia. 

o San Martin ermita, Azkoitia 

o Gune historikoa gure almendra txikia, Azpeitia 

o Inaziotar Guneak , Azpeitia 

o Ilustrazioaren sehaska, Intxausti Jauregia, Azkoitia 

o Bakardadearen kapera, Azpeitia 

o Erdi Aroko Arrabala, Azkoitia. 

o San Martin de Tours eta alde zaharra, Urretxu. 

o Errege bidea, Urretxu 



o San Bartolome eliza Itsason, Ezkio-Itsaso 

o San Migel eliza Ezkion, Ezkio-Itsaso 

o San Kristobal ermita, Zumarraga 

o Legazpi Etxea eta Andre Mari Jasokundearen eliza, Zumarraga 

o Burdin Harana, San Ignazio eta Mirandaola, Legazpi 

o Burdin Harana, Ignaziotar bidea zaldiz , Legazpi  

 

Bisita hauez gain, Maiatzak 1-15-29an Inaziotar bideko lehenengo hiru etapak eskeiniko dira. 

 

Gainera, hiru eskualdeetako eskaintza zabala da udaberrian zehar, bai natura bai 

gastronomiarekin harremanetan dagoena. Ohiko baliabideetara bisitak egiteko aukera dago, 
esaterako, Trenbidearen Euskal Museoa, Arrikrutz kobak, Chillida Lantokira….  

Funtzionamendua 

o Bisita gidatuak aldez aurretik eskatuta. 

o Bisitaren erreserba egiteko azken eguna bisitaren aurreko  ostiraleko 12:00-ak  izango 
da. 

o Prezioak 

Mendi ibilbideak:10€ 

Beste Bisiten prezioa 3 Euro. Haurrak 12 urterarte doan 

Informazio eta erreserbak 

 info@tierraignaciana.com 

 943796463 (Debagoiena), 943722042 (Urola Garaia), 943851100/943151878 

(Urola Erdia). 

 www.ignaziotarlurraldea.com 

o Egitarau hau berau nahieran antolatzeko (bisita, data eta ordua eskatzailearekin 
adostuta) taldeei zuzendutako (gutxienez 15 pertsona) eskaintza berezia. 

Gogoratu IGNAZIOTAR LURRALDEA egitaraua Debagoieneko Mankomunitatetik, Iraurgi Lantzen eta 

UGGASAtik kudeatzen dela eta aurrera eramateko Eusko Jaurlaritzako Turismo Saileko eta 

Gipuzkoako Foru Aldundiko Turismo Saileko dirulaguntzak jaso direla. 

 

 


