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Ezagutu

VITORIA-GASTEIZ

BILBAO DONOSTIA
SAN SEBASTIÁN

Añana

Ehunka aukera dituzu inguru honetan naturaz eta 
ondareaz gozatzeko, ezagut itzazu eta liluratuta 
utziko zaituzte: mendi-ibilaldiak, mendiko 
bizikleta, ferrata bideak, hegaztiak 
behatzea, abentura-jarduerak eta abar.”

10 udalerri, zure gustuetara eta premietara 
gehien hurbiltzen dena aukeratzeko. Beso zabalik 
hartuko zaitu bertako jendeak.

 Gesaltza Añana

Añana

Kuartango

Erriberagoitia

Erriberabeitia

Iruña de Oca

Armiñón

Berantevilla

Zambrana

Lantarón

Gaubea
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Altxor naturalak
Gure altxor naturalen artean ezin dituzu 
ikusi gabe utzi:

Eskualdeko ikonoa da, 6.000 urte 
baino gehiagoko historia duen 
lekua. Europako paisaia kultural 
ikusgarrienetako eta hobekien 
kontserbatuetako bat du.

Añanako Gatz Arana
Bertan, flora- eta fauna-espezie 
ugari aurkituko dituzu, baita 
denboran zehar giza jarduerari 
lotutako elementuak ere. Gozatzeko 
eta errespetatzeko gunea, guztiz.

Valderejoko Parke Naturala

Naturagune babestuen Natura 2000 
Sarean dago, eta Euskadiko aintzira 
natural iraunkor bakarra da.

Interes handiko flora eta fauna 
ditu eta Natura 2000 Sarean dago. 
Bertako biztanle nagusiak dira 
arrano beltza, sai zuria edo belatza, 
besteak beste.

Naturarekin loturik dauden jarduerez gozatzea gogoko baduzu, 
jarraitu irakurtzen eta hartu kontuan Añana Eskualdeak 
eskaintzen dizkizun aukera guztiak.

Arreo-Caicedo Yusoko aintzira

Arkamo-Gibijo-Arrastaria 
mendilerroa

Natura 2000 Sarearen babespean. 
Aukera ugari eskaintzen ditu modu 
aktiboan edo lasaiagoan gozatzeko.
Ebro ibaia du protagonista nagusia.

Naturarik biziena aurkituko duzu 
bertan, XIII. eta XIV. mendeen 
artean eraikitako monasterio 
baten, jauregi baten eta eliza baten 
aztarnekin korapilaturik.

Sobron ingurunea

Santa Katalinako 
lorategi botanikoa

 Angostoko zin egiteko artea





Gozatu
jarduerak egiten



Paisaia zoragarriak ditu, kontrastez 
eta naturagunez beteak, eta bertako 
bidezidorren sarearen bidez 
ezagut ditzakezu. Hona hemen 
erakargarrienetako batzuk, bisitan 
etortzen bazara.

Gozatu

mendi-ibilaldiak egiten

Informazio gehiago 
nahi izanez gero, 
eskaneatu QR 
kodeak



Ibilbide txikiak

SL-A 36
Bide zirkularra Arreo-
Caicedo Yuso aintzirara

Zadorraren 
ibilbide berdea

Berantevillako 
kolada

PR-A 34
Gazteluen ibilbidea

SL-A 35
Gazteluen ibilbidea

 Portillako gazteluaren hondakinak



GR 99
Ebroren bide naturala

GR 282
Artzainen bidea

GR 1
Bide historikoa

GR 25
Lautadako itzulia

Donejakue 
bidea

Ibilbide luzeak 
egiten

Gozatu

Informazio gehiago 
nahi izanez gero, 
eskaneatu QR 
kodeak



 Valderejoko Parke Naturala

Puron-Coronas bidea

Puron bidea. 
Haitzartea

Boveda 
bidea

Vallegrull 
bidea

Santa Ana 
bidea

Portilla 
bidea

Valderejoko Parke 
Naturala
Bidezidorren sarea

Leron 
bidea

La Sierra 
bidea

Done Laurendi 
bidea



Informazio gehiago 
nahi izanez gero, 
eskaneatu QR 
kodeak

Martxa nordikoa gustuko baduzu, Añana eskualdeak bi Nordic 
Walking zentro ditu hori egiteko.
Hainbat ibilbide eskaintzen dituzte eta izugarri gozatuko 
duzu bidean aurkituko dituzun udalerrien paisaia ederrez eta 
kultura-aniztasunaz.

Gozatu

Nordic Walking egiten



 Varonatarren dorrea

Gesaltza  
Añana

Nordic Walking zentroak
Gaubea

Ezin hobea Añanako Gatz 
Haranaren ingurua ezagutzeko, 
1984an interes kulturaleko ondasun 
izendatua. Lau ibilbide eskaintzen 
dituzte, eta leku horren iragan 
historikoa ezagutzeko aukera 
emango digute.

Espejo, Barrio, Nograro, 
Villanañe, Uribarri Gaubea 
eta Nogaro herrietatik 
igarotzen dira nordic 
walking zentro honen 6 
ibilbideak. Dituen pista 
eta bideengatik lurralde 
oso aproposa da jarduera 
hori egiteko.

Gaubea 
ibilbidea

Espejo 
ibilbidea

Nograro  
ibilbidea

Angosto  
ibilbidea

Varona 
ibilbidea

Gaubea 
ibilbidea

Gatz Haraneko  
ibilbidea

Cuatro Encinas 
ibilbidea

Caiceo-Yuso 
aintzirako ibilbidea

Cantoblanco 
ibilbidea



 Ferrata La Cresta

Informazio gehiago 
nahi izanez gero, 
eskaneatu QR 
kodeak

Ferrata bideak abentura-kirolak gustuko dituztenek gehien 
eskatzen duten aire zabaleko jarduera bihurtu dira azken aldi 
honetan. Sobronen egiazko bi harri bitxi aurkituko dituzu 
jarduera hori egiteko, eta Euskadin bakarrak gainera.
Ibilbideak teknikoki oso ondo eginak daude eta materialik 
onenekin, gainera. Ahoa bete hortz utziko zaituztete haietatik 
ikusiko dituzuen paisaiek.

Gozatu

zorabioaz



Ferrata
Harri Gorri

www.viaferratasobron.com

FERRATETAN  
SARTZEKO, 

ALDEZ AURRETIK 
ERRESERBATU ETA 
ORDAINDU BEHAR  

DA
Hiru zati bereizi ditu, gero eta zailagoak 
eta bakoitzak bere ihesbideak ditu. 
Ibilbide honek dituen ikuspegi zoragarriei 
esker egiazko aireko esperientzia 
moduan gozatuko duzu.

Ferrata bideak
La cresta

La Cresta  
ferrata
www.viaferratasobron.com

La Cresta bideak baino zailtasun 
handiagoa du honek, eta ez da egokia 

era horretako ekipamenduak erabiltzen 
ohituta ez daudenentzat. Hainbat zubi 

tibetar ditu eta indar fisikoa eta mentala 
behar da ibilbide hau egiteko, baina 

sari bikaina izango duzu, penintsulako 
iparraldeko ferrata onenetako batez 

gozatuko baituzu.

Harri Gorri



BTT ZENTROAREN 
IBILBIDEAK

Gozatu

Valderejo-Añana BTT zentroa
Angosto kanpinean dago 
(Gaubea) harrera-lekua, eta 
erosotasun handiak eskaintzen ditu 
zikloturistentzat. Eremu irekia eta 
aire zabalekoa, edozein erabiltzailek 
goza dezakeena.

7 ibilbide, maila guztietarako. 
Edertasun handiko lekuetara 
hurbilduko zaituzte, oso ezezagunak 
bisitari tradizionalarentzat.

bizikletan
Mendiko bizikleta zalea bazara, 
BTT zentrora hurbil zaitezke 
Añanan.

IBILBIDEA/ETAPA DESNIBELA (m)DISTANTZIA (Km)ZAILTASUNA DENBORA (or.)

Espejo (R1) 
Angosto (R2)
Gaubea (R3) 
Arreo (R5)
Gatzaga (R7)
Artzena mendilerroa (R10)
Sobron Goikoa (R11)

Txikia
Txikia

Ertaina
Ertaina
Handia 
Handia

Oso handia

8,90
5,60
12,60
10,60
27,90
31,50
24,30

46
66
144
220
738
669
1068

1:00
0:45
1:30
1:15
3:30
4:00
3:00

 Angosto kanpina, BTT zentroaren harrera-lekua



Informazio gehiago 
nahi izanez gero, 
eskaneatu QR 
kodeak

bizikleta alforjadunean
Abentura eta bizikleta edo bikepacking 
bidaia txikiak atsegin badituzu, ausar zaitez 
TRANSAÑANA ibilbidea egitera.

TransAñana  
ibilbidea

2 eguneko ibilbidea, 
Arabako bi BTT zentroak 
lotzen dituena: Urturitik 
(Arabako Mendialdea) 
Villanañeraino (Añana)

Deskarga itzazu 
TransAñana etapak gure 
wikiloc profilean.

183 km-ko abentura guztira, eta 3.800 m-ko 
desnibel positiboa, mountanbike gogor eta 
benetakoa, kontrastez beteriko paisaiak 
zeharkatuz. Zangoetan kilometro asko 
dituzten pertsonentzat bakarrik da egokia 
abentura hau.

  TransAñana. Quintanilla dorrea atzean.



Gaubea
Ecuestre
www.gaubeaecuestre.com

Informazio gehiago 
nahi izanez gero, 
eskaneatu QR 
kodeak

Gozatu

zaldi gainean
Zaldiz ibiltzen hasi nahi baduzu edo dagoeneko eskarmentua 
baldin baduzu, Gaubea Zalditegiak ibilbideak eta 
paseoak eskaintzen dizkizu edertasun natural handiko 
eta ondare ederreko ingurune batean. Ekitazio-eskola eta 
gazteenentzako kanpamentuak ere baditu.
Sentitu Añana zaldi gainean!



Sobron  
 Abentura
www.aventurasobron.com

abenturaz
Altuerako abentura-zirkuituak, rokodromoak, zubiak, tirolinak, 
ibilbideak kayakean edo Stand Up Paddle-n (SUP) Ebro ibaian 
eta Sobrongo urtegian barrena, paintballa, mendi-ibilaldiak, 
orientazioa, BTT, arku-tiroa, puentinga, rapela edo harkaitzetan 
eskalatzea…
Ikusi SOBRON ABENTURAk antolatzen dituen jarduera guztiak.

 Sobron ingurunea



Uraren 
Museoa
www.museoagua.com

 Ebro ibaia

Informazio gehiago 
nahi izanez gero, 
eskaneatu QR 
kodeak

Gozatu

uraz
Ura funtsezkoa da Sobrongo 
historian, Ebro ibaiaren 
ertzean egoteagatik, 
urtegiagatik eta bainuetxe 
bati lotutako iragana 
izateagatik. Sobrongo 
Uraren Museoak aukera 
emango dizu bizi-baliabide 
horri buruz modu interaktibo 
eta dibertigarrian ikasteko,
bai eta uraren kontsumo 

arduratsuaz eta 
baliabide natural guztien 
kontserbazioaz ikasteko ere.

Uraren inguruko guztia 
ezagutzeaz gain, Sobronen 
kirol-jarduera ugari egin 
daitezke ingurune horretan, 
hala nola kayak edo paddle 
surf.



Elai Etxea
www.elaietxea.com  

 Zapelatza

birding aukeraz
Txoriak gustatzen bazaizkizu, Añana eskualdean hegazti 
ugari ikusteko aukera izango duzu naturan, edo horretarako 
prestatutako behatokiak erabil ditzakezu.
Liluratuta utziko zaituzte arrano beltzak, sai arreak, sai zuriak, 
miru beltzak, eskinosoak, gabiraiak edo okil handiak, besteak 
beste.



Santa Katalinako 
lorategi botanikoa
www.jardinbotanicosantacatalina.com

Informazio gehiago 
nahi izanez gero, 
eskaneatu QR kodea

Santa Katalinako lorategi botanikoa
Santa Katalinako Lorategi 
Botanikoa Starlight 
Fundazioaren Izar Parkea da 
2016. urtetik.
Bertan zerua behatzeko 
hainbat jarduera egin 
ditzakezu, izarren azpian 
kontzertuez gozatu, Full Dom 
360° planetarioko saioetan 
parte hartu eta gauez bisita 
gidatuak egin.

Zalantzarik gabe, toki 
oroitarazlea, zeruaz bere 
handitasun osoan gozatzeko.

Egunez, beha iezaiezu arretaz 
Iruña Okako jauregi-komentu 
zaharreko lorategi honetan 
aurkituko dituzun milaka urteko 
zuhaitzei, landare liluragarriei, 
lore bitxiei edo tximeleten 
oasiari, besteak beste.

Gozatu

izarrez



Hartu atseden
Establezimendu 
   hoberenetan



Ostatuak
www.ananaturismo.com

Informazio gehiago 
nahi izanez gero, 
eskaneatu QR kodea

Hartu atseden

Ostatuetan
Deskonektatu eta hartu atseden Añana eskualdeko hotel, 
landetxe, nekazalturismo, kanpin eta apartamentu turistiko 
erosoetan.
Kontsultatu eskualdeko ostatuak, 36 baino gehiago dituzu, 
gustu eta poltsiko guztietarako.
Eta aukeratzea kostatzen bazaizu, ez izan zalantzarik, itzuli eta 
errepikatu.



Egin erreserba
profesional       
         onenekin



Informazio gehiago 
nahi izanez gero, 
eskaneatu QR 
kodeak

Erreserbatu

Zerbitzuak
Goza ezazu Añana eskualdeko naturaz, 
inguruko enpresek eskaintzen dituzten 
esperientzia onenen bidez.

Sobron Abentura
La Playa, 11 - Sobrón
T. +34 945 359 016
T. +34 686 983 861
www.aventurasobron.com

Gaubea zalditegia
Ctra. Espejo-Bellojin Km. 0,5 
Villamaderne
T. +34 616 546 077
www.gaubeaecuestre.com 

Saltway Salinas
Cerca Alta, 2
Gesaltza Añana
T: +34 626 285 836
www.saltwayvallesalado.eus 

Globos Estratos 
T. +34 659 565 412
www.globosestratos.com 

Sobrongo Uraren 
Museoa 
La Presa, 1, Sobrón
T. +34 945 35 92 35
www.museoagua.com

Elai Etxea Hides
Santa Marina, 2
Pobes 
T. +34 615 701 487
www.elaietxea.com

Valderejo-Añana BTT Zentroa
Camping de Angosto
Ctra. Villanañe Angosto, 2 - Villanañe
T. +34 945 353 271
www.btteuskadi.eus 

Eman iezaiezu begiratu bat, 
Añanako egonaldia ahalik eta 
gehien aprobetxatzeko!



Dastatu
Añana



Jatetxeak
www.ananaturismo.com

Informazio gehiago 
nahi izanez gero, 
eskaneatu QR kodea

Dastatu

Gastronomia
Añanak Kuartangoko gazta 
eta sagardo zaporea du, 
Añanako gatz zaporea, 
Pobesko babarrun nabar 
zaporea, Valderejoko 
perretxiko eta onddo zaporea 
eta ezti zaporea, kalitate 

handiko beste produktu 
batzuk izateaz gain.
Eskaintza gastronomiko 
handia, jatetxe tradizionalak 
eta modernoak, errezeta 
onenak dastatzeko eta 
gozatzeko.

 Non bazkaldu nahi duzu gaur?


