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UZTARROZE

HILERRIA

UZTARROZE

Ezkaren xuxurlak adin guztietarako bide erraza eta atsegina 
da. Gaiarreren Mausoleo ospetsuan hasi eta ibaiertzeko 
baso eta pinudi batzuetatik igarotzen da, Ezka ibaiarekiko 
paraleloan. Ia bide osoak bat egiten du Errege-Bidearekin, 
beraz, markak zuri-gorri-berdeak dira, herri-bidexken 
ohiko zuri-berdeen ordez. 
Ibilbidea Erronkariko hilerrian hasten da eta une oro Ezka 
ibaiarekiko paraleloan igarotzen da, lehenik pistatik eta 
gero pinuen arteko bidexkatik, bide beretik Erronkarira 
itzultzeko.

Zuberoako baseliza Garde inguruko leku estrategikoan 
dago, mendi-hegal handi baten erdian eta baso trinkoz in-
guratuta. Eraikuntza nabarmentzen da bere tamaina han-
diagatik eta barroko estiloko erretaula nagusiagatik.
Ibilbide zirkular hau Mariañe muinoraino igotzen hasten 
da sigi-sagan doan bidezidor batetik. Gorago pista bate-
kin elkartzen da, berehala ekialderantz doan beste bidexka 
lauago bat hartzeko.
Bidexka Zuberoatik gertu amaitzen da; handik NA-176 erre-
pidera jaisten da beste bidexka bihurri batetik, azken kilo-
metroa errepidetik egiteko.

Azanzoreako lezea Ezkaren xuxurlak

Zuberoako baseliza
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Burgiko arroilaren ibilbidea oso laburra eta interesgarria da. 
Burgiko Erdi Aroko zubia eta hegaztien begiratokia lotzen ditu, 
Ezka ibaiarekiko paraleloan.
Oso ibilbide atsegina da, eta maila guztietako pertsonentzat 
egokia, ez baitauka ez maldarik, ez oztopo teknikorik. Hala 
ere, zenbait lekutan, umeekin kontuz ibili behar da, bidearen 
eta ibairen arteko tartea handia baita.
Ibilbidearen erakargarritasun nagusiak paisaia eta hegaztiak 
dira. Izan ere ibilbidea Burgiko arroila izena daukan kareha-
rrizko mehargunean sartzen da. Hegazti harrapariak eta har-
kaiztarrak ikusteko leku paregabea da.

La Boca bidea Ezka ibaiaren gainean dauden malda harri-
tsu eta malkartsuetatik igarotzen da, Santa Barbara men-
diaren hegaletan, ibarreko eta Urzainkiko ikuspegi ederrak 
eskainiz.
Bidea San Salbatore ermitatik abiatzen da, eta aldapa go-
gorra du 1.000 metroko altueraraino. Handik aurrera lauan 
ibiltzen da, garaiera galdu gabe, ikuspegi panoramiko bikai-
nak dituen tarte batean. 
Gero bidexka pixkanaka beherantz doa, NA-137 errepidera 
heldu arte. Handik Urzainkiraino errepidetik itzultzea bes-
terik ez da geratzen, betiere trafikoari arreta berezia jarriz. 

La Boca bidea Burgiko arroila

Bidexkak Belagua ibarraren goialdea ezagutzeko aukera 
ematen du, bai eta goi mendira modu errazean hurbiltzeko 
ere. Gainera, bidean pago lerdenak eta ibarraren gaineko 
behatoki panoramiko ikusgarria aurkituko ditugu.
Hasiera Belaguako aterpean da. Eskilzarrako lautadara 
jaisten da eta Zemetoko pasabide esturaino jarraitzen du, 
han mendebalderantz biratzeko. Handik gutxira, behatokiko 
saihesbidearen ondotik igarotzen da; ikuspegi gomendaga-
rria oso. Gero basoan barrena jarraitzen du, ia Frantziako 
errepidea ukitu arte. Azkenik, mendi-hegalaren erditik Be-
laguako aterperaino igotzen da. 

Mata de Hayako ingurune naturalak, Belaguako txokoa ere 
deitua, mendebaldeko Pirinioetan hobekien kontserbatzen 
diren baso guneetako batzuk ditu. Bide liluragarri hau adin 
guztietarako egokia da, eta Mata de Hayaren inguruko 
pagadi eta zelaiak zeharkatzen ditu bide erraz eta 
atseginetik. 
Ohikoena da La Dronda ingurura igotzen hastea; han 
bideak 180 graduko bira egiten du Bitxitozarantz joateko, 
eta handik Mata de Hayara itzultzen da. Bideak marka 
zuri-berdeak ditu, nahiz eta tarte batzuetan GR (zuri-gorri-
berdea) eta IL (zuri-hori-berdea) markak dauden.

Mata de Haya Zemeto

MATA DE HAYA

GR 321.2 PR-203
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IBILBIDEAREN HASIERA ZUBEROAKO BASELIZA

IBILTARIENTZAKO 
GOMENDIOAK

·	 Aukeratu taldearen eskarmentuarekin bat datorren 
ibilbidea.

·		 Aldez aurretik kontuan hartu denborak, distantziak 
eta desnibelak.

·		 Kontuan hartu iragarpen meteorologikoa.
·		 Prestatu ordezko plan bat, ibilaldia laburtu behar 

baduzu ere.
·		 Jakinarazi nora zoazen eta zer ordutan itzuliko 

zaren.
·		 Hasi ibilaldia zentzuzko ordu batean.
·		 Ez bereizi taldetik, eta ez utzi inor bakarrik.
·		 Kontuan izan behar izanez gero ordezko bide 

laburrago bat har dezakezula, edota buelta eman, 
eta beste egun batean itzuli.

·		 Jan eta edan behar denean; babestu eguzkitik.
·		 Erabili mapak gidatzeko, eta gogoan izan 

kalkulatutako denbora, plangintzaren arabera 
zoazela egiaztatzeko.

GOGOAN IZAN

·		 Ibiltari bakoitza da bere segurtasunaren arduradun.
·		 Zuhur jokatu. 
·		 Ez utzi zaborrik mendian.
·		 Itxi langak igaro ondoren.
·		 Txakurrak lotuta eraman ganadua dagoen 

eremuetan.

HERRI-IBILBIDEAK IBILBIDE LABURRAK

GAILURRAK

Idoiako baseliza xarma berezia duen lekua da, eta bertara 
zuhaitzen arteko bidexka eder batetik heltzen da. Ibilbidea 
Izabara hegoaldetik sartzeko zubian hasten da, eta baseliza 
bisitatu ondoren, iparraldeko aparkalekutik edo bide beretik 
itzultzeko aukera ematen du.
Bide hasiera GR11ko zati batekin bat dator; bideko zatirik 
politena da, horma-artean, tarte harriztatuetan, eta landa-
retzaz inguratuta.
Baselizan GR 11tik bereizten da eta iparralderantz doa 
beste bidexka batetik, Eperraren zubiraino. Handik Izabara 
itzultzen da Uztarrozeko errepidetik.

Uztarroze inguruan egiten den txango xume honek harritzen 
du herriko ikuspegi ederrak eta baso sarria direla eta. 
Herriko tradiziozko arkitektura hain ongi kontserbatu denez, 
gaur egun Uztarroze Pirinioetako herririk ederrenetariko 
bat da.
Bidea Iribarne auzotik, hilerritik eta Zaindaritzaren ermi-
tatik igarotzen da Zabalea auzora heldu arte, eta handik 
NA-140 errepidearekiko paraleloan doan beste bidexka bat 
abiatzen da. Ondoren Uztarrozera itzultzen da Irigoine au-
zotik; Amuku errekan kiribil bat eman eta gero, azken zatia 
Errege-Bidearekin bat egiten duen tarte batetik egiten da.

Ibilbidearen hasiera Burgi eta Bidankoze arteko errepidean 
da, eta Azanzoreako lezeraino igotzen da, kareharrizko 
makurgune handi bat, euri-garaian ur-jauzi handia duena.
Errepidetik abiaturik, bidexka Txestas bordatik igaro eta 
Lizanzorea eta Ariztoia errekak zeharkatzen ditu. Azkenik, 
sigi-sagan igotzen da aldapa gogor batetik, lezearen 
inguruetara hurbiltzeko. Han bideak kiribil bat egiten du, 
hormen oinarri osoan eta gainaldetik erortzen den ur-jauzi 
ikusgarriaren behealdean barrena ibiltzeko. Lezean eraketa 
geologiko interesgarriak ere aurkituko ditugu, hasierako 
puntura itzuli aurretik.

Ibilbide harrigarri honek Belabartze ibarra eta ur-jauzia, 
Iboiko lezea eta Erdi Aroko bi zubi ezagutzeko aukera ema-
ten du. Horretarako, antzina Erronkariko jendeak udako 
larreetara joateko erabiltzen zituen bide zaharrak zeharka-
tzen ditu.
Bidea Otsindunduako zubian hasten da, Iboiko leze ezagu-
naren ondoan. Gero ibaiarekiko paraleloan jarraitzen du, 
berehala Belabartzerako igoera hasteko. Behin goian egon-
da, bidea beherantz doa, Belabartzeko ur-jauzi ikusgarritik 
igarota, Belagua ibairaino heldu arte. Zubi erromanikoa ze-
harkatu ondoren, bidea ibaiarekiko paraleloan itzultzen da 
hasierako puntura.

Arrakoko itzulia ibilbide zirkular bikaina da, Belagua ibarre-
ko onena laburbiltzen duena: ehun urteko pagadiak, erreka 
emaritsuak eta Arrakoko ur-jauziaren bazter ederra.
Ibilaldia erlojuaren noranzkoan egitea gomendatzen da, 
Arrakotik Juan Pito bentarako igoera atseginagoa izan 
dadin. Hasieran igoera leuna da, larreetan eta pinudian 
barrena, baina aurrera joan ahala bidea aldapatsuago 
bihurtzen da, pagadi liluragarri batera heldu arte.
Arrakorako jaitsiera pikoan ur-jauzitik eta baselizatik iga-
rotzen da.

Mata de Hayatik, ibilbidea zirkular gogor hau Belaguako 
txokotik Larrako Erreserba Naturalaren bihotzeraino doa, 
pagadi eta goi mendiko paisaia harritsu eta basati asko ze-
harkatuz. Luzea ez bada ere, aldapak oso pikoak dira; beraz, 
ezinbestekoa da sasoian egotea ibilbidea egiteko. 
Bagomaltatik, ibilbidea ekialderantz doa SL-NA 81ekin bat 
egiten duen tarte batean, ondoren Bitxitozako erreka-zulo-
rantz jotzeko. Larreriaraino igoera pikoa egin ondoren bidea 
GR12rekin elkartzen da tarte batean, eta handik beste lepo 
batera jarraitu behar da, pagoen arteko jaitsiera ederrari eki-
teko. Zemetoko begiratoki ikusgarritik igaro ondoren Mata 
de Hayara itzultzen da, lehenik bidexka batetik eta gero 
errepidetik. 
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Erronkaribarko 8 gailur nagusien igoerak seinaleztatuta 
daude; hasieran panel bat dago eta bidegurutze nagusie-
tan geziak jarri dira. Hala ere, ezinbestekoak dira GPS-a 
eta mapa, ibilbideak guztiz markatuta ez daudelako.

· Aurreikusitako denbora: 1h 15 min
· Desnibela: +118 m

· Desnibela: -118 m
· Luzera: 4 km

· Aurreikusitako denbora: 1 h 10 min
· Desnibela: +76 m

· Desnibela: -76 m
· Luzera: 3,6 km

· Aurreikusitako denbora: 2 h 15 min
· Desnibela: +320 m

· Desnibela: -320 m
· Luzera: 6,1 km

· Aurreikusitako denbora: 1 h 15 min
· Desnibela: +95 m

· Desnibela: -95 m
· Luzera: 4,5 km

· Aurreikusitako denbora: 1 h 30 min
· Desnibela: +175 m

· Desnibela: -175 m
· Luzera: 4 km

· Aurreikusitako denbora: 45 min
· Desnibela: +85 m

· Desnibela: -60 m
· Luzera: 2,1 km

· Aurreikusitako denbora: 5 h
· Desnibela: +720 m

· Desnibela: -720 m
· Luzera: 12,2 km

· Aurreikusitako denbora: 1 h
· Desnibela: +140 m

· Desnibela: -140 m
· Luzera: 2,4 km

· Aurreikusitako denbora: 2 h
· Desnibela: +290 m

· Desnibela: -290 m
· Luzera: 5 km

· Aurreikusitako denbora: 2 h
· Desnibela: +280 m

· Desnibela: -280 m
· Luzera: 5,3 km

· Aurreikusitako denbora: 2 h
· Desnibela: +280 m

· Desnibela: -280 m
· Luzera: 5,5 km

· Aurreikusitako denbora: 40 min
· Desnibela: +45 m

· Desnibela: -45 m
· Luzera: 2,4 km

Lakartxela

Arlas

Anie

Lapakiza Linzola

Hiru Erregeen Mahaia 

· Hasiera: Ernaz lepoa (muga)
· Aurreikusitako denbora: 5 h 

· Hasiera: Ernaz lepoa (muga)
· Aurreikusitako denbora: 2 h 

· Desnibela: +325 m
· Luzera: 4,6 km

· Desnibelal: +800 m
· Luzera: 12,7 km

· Hasiera: Yeguaceros (Belagua)
· Aurreikusitako denbora: 4 h 

· Desnibela: +600 m
· Luzera: 9 km

· Hasiera: Mata de Haya (Belagua)
· Aurreikusitako denbora: 7 h 

· Desnibela: +1110 m
· Luzera: 16,5 km

· Hasiera: Mata de Haya (Belagua)
· Aurreikusitako denbora: 9 h 30 min

· Desnibela: +1564 m
· Luzera: 22,2 km

Haitzeko Ama Birjinaren baseliza

Txamantxoia

Larrondo

· Hasiera: Burgiko zubia
· Aurreikusitako denbora: 4 h 

· Hasiera: Camping Asolatze
· Aurreikusitako denbora: 6 h 

· Desnibela: +1026 m
· Luzera: 13,5 km

· Hasiera: Arrako (Belagua)
· Aurreikusitako denbora: 4 h 

· Desnibela: +765 m
· Luzera: 7,7 km

· Desnibela: +680 m
· Luzera: 8,2 km

Errege-Bidea ibarra hegoaldetik iparraldera zeharkatzen 
duen ibilbide lineal interesgarria da, herriak lotzen zituz-
ten bideak erabiltzen dituena. 
Lehen etapa Burgiko zubi erromanikoaren ondoan hasten 
da, eta iparralderantz doa Bideko Ama Birjinaren baseli-
zaraino, betiere Ezka ibaiarekiko paraleloan. Aurrerago 
ibilbideak NA-137 errepidea zeharkatu eta beste ertzetik 
jarraitzen du iparralderantz, Erronkariraino. Han berriz 
zeharkatu behar da ibaia, ezkerreko ertzetik Urzainkirantz 
joateko. Handik aurrera etapako igoerarik gogorrena has-
ten da, bide polit batetik, azkenik Izabara jaisteko.

Ibilbide eder hau Izabatik Arrakogoiti leporaino doa Bela-
guako ibarraren hondotik; handik Belaguako aterperaino 
joan daiteke GR 12® bidezidorretik 3 kilometro eginda.
Ibilbidea Uztarrozeko errepidea zeharkatuz hasten da, 
iparralderantz joateko, errepide zati laburrak eta bidexka 
tartekatuz Asolaze kanpineraino. Handik ibilbidea baso 
polit batean barneratzen da eta, Belagua ibaia zeharkatu 
ondoren, Arrako baselizara heltzen da. Han azken igoera 
aldapatsua hasten da, Juan Pito bentaren ondotik igaro 
eta mugan dagoen Arrakogoiti lepora heltzen dena.

Bideak Erronkari eta Garde herri ikusgarriak lotzen ditu Na-
barzatotik igaroz, orain dela mendeak hustu zen Erronka-
ribarko herri bakarretik. Erronkaritik abiaturik, Gazteluko 
Ama Birjinaren ermitatik, bidea ekialderantz doa, eta ba-
soan barrena jarraitzen du Nabarzatoko hondakineraino. 
Handik aurrera ibilbidea beheranzkoa da, lurrezko bide ba-
tetik lehenik eta pista batetik ondoren, Garde herri lasaira 
iritsi arte. Garderako jaitsieran erreka-zulo bat zeharkatu 
behar denez, kontu handiz ibili behar da euri-garaian, emari 
handia izan dezakeelako. 

Arrakora heldu baino lehen, GR 321 Errege-Bideak bi aldiz 
jarraian zeharkatzen du Belagua ibaia. Udan ibaiak ia ez du 
urik izaten, baina euri-garaian edo urtzaldian igarotzeko zaila 
izan daiteke. Hori saihesteko, GR 321.2 aldaera markatu da, 
puntu horretatik Mata de Hayara doana. 
Han errepideko zubitik zeharkatzen da ibaia, eta gero 
bideak gora egiten du Belaguako aterperaino, Zemetoko 
pasabidetik igaroz. Gomendatzen da aldaera hau aukeratzea 
azarotik maiatzera bitartean, gutxi gorabehera. 

Kontrabandisten Bidea Izabatik Arrakogoitira doan Erre-
ge-Bidearen aldaera zoragarria da. Goi mendiko ibilbidea 
da, Belagua eta Mintxate ibarrak banatzen dituen gailurre-
riatik igarotzen dena, eta ikuspegi panoramiko ezin hobeak 
ditu. Izabatik abiaturik, oso igoera gogorra dago Ardibide-
gaineako tontorreraino, eta ondoren zenbait muinotatik 
igarotzen da.
Larrondo mendia inguratu ondoren Lapatiako lepora iris-
ten da, eta handik Lakartxelako magaletik Arrakogoitiraino. 
Bertan GR12 hartuta Belaguako aterperaino joan daiteke.

Ibilbideak behealdean dauden bi herriak lotzen ditu Binies 
eta Ezka ibaiak banatzen dituen gailurreriatik. 
Burgitik ibilbidea iparralderantz doa, Bidankozeko errepidea 
hartzeko (NA-2132). 200 metroren ondoren, errepidea utzi 
eta pista hartu behar da, zenbait bordaren ondotik gora 
eginez. Ondoren 9 kilometroko luzera duen bidetik gailurreria 
osoa zeharkatzen da, Mendebaldeko Pirinio osoko ikuspegi 
panoramiko ikusgarriak lagun. Argible mendiaren ondotik 
igaro ondoren, Bidankoze herri politerantz jaisten hasten da, 
ibilbidearen amaierara.

Bide hau Errege-Bidearen adar bat da, Izabatik Uztarroze 
ederrera doana pagadi eta pinudi sarriak zeharkatuz eta 
mendiaren gainaldetik igaroz.
Izabako zubitik abiaturik, bidea berehala aldentzen da 
GR11tik, eta pagadi eder batetik igotzen da Saitsederra 
inguruan berriz ere harekin elkartu arte. Ibilbidearen 
punturik garaienean, atzealdean Ori mendia dela, paisaia 
ikusgarria da. Han GR11 berriz utzi behar da iparralderantz 
joateko, eta bidexkak eta baso-bideak tartekatuz jaisten da 
Uztarrozeraino.

1. ETAPA SOSLAIA

2. ETAPA SOSLAIA

GR® 321 ERREGE-BIDEA
Burgi - Izaba

Burgi - Bidankoze

Izaba - Uztarroze

Izaba - Belaguako Aterpea

Erronkari - Garde

ERREGE-BIDEAREN LOTURAK

GR® 321 - 1. ETAPA

GR® 321 - 1. BIDE-ADARRA

GR® 321 - 3. BIDE-ADARRA

GR® 321 - 2. BIDE-ADARRA

Arrako - 
Belaguako Aterpea GR® 321 - 321.2 ALDAERA

BURGI BIDEKO ANDRE MARIAREN ERMITA

NA-137

ERRONKARI URZAINKI IZABA
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ARRAKO

NA-137 NA-137  NA-137

Errege Bidearen (GR 321) eta Kontrabandisten Bidearen 
(GR 321.1) artean lau lotura-bide seinaleztatu dira, ibilbide 
zirkularrak egin ahal izateko, baita Belaguako errepide-
raino azkar jaisteko ere, eguraldi txarra edo larrialdia 
izanez gero. 
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ARRAKO MATA DE HAYA BELAGUAKO ATERPEA

BELAGUAKO ATERPEAGR 321 E.4GR 321 E.2GR 321 E.1
GR 321 E.3

ARRAKOGOITI

IZABA
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· Aurreikusitako denbora: 7 h 30 min
· Desnibela: +671 m

· Desnibela: -480 m
· Luzera: 22,5 km

· Aurreikusitako denbora: 5 h 
· Desnibela: +678 m

· Desnibela: -535 m
· Luzera: 13,8 km

· Aurreikusitako denbora: 3 h 25 min
· Desnibela: +590 m

· Desnibela: -534 m
· Luzera: 7,2 km

· Aurreikusitako denbora: 2 h 45 min
· Desnibela: +571 m

· Desnibela: -70 m
· Luzera: 7,3 km

· Aurreikusitako denbora: 7 h 
· Desnibela: +1075 m

· Desnibela: -453 m
· Luzera: 18,7 km

· Aurreikusitako denbora: 1 h 45 min
· Desnibela: +225 m

· Desnibela: -197 m
· Luzera: 4,9 km

· Aurreikusitako denbora: 6 h 
· Desnibela: +880 m

· Desnibela: -299 m
· Luzera: 17,6 km

Kontrabandisten
Bidea GR® 321 - 321.1 ALDAERA

GR® 321 - 2. ETAPA

Martiaberroa
· Luzera: 1,4 km · Desnibela: +273 m

GR® 321 - E1

Ekialterrea
· Luzera: 2 km · Desnibela: +258 m

GR® 321 - E2

Zarzakulea
· Luzera: 3,6 km · Desnibela: +620 m

GR® 321 - E3

LapatiaGR® 321 - E4

· Luzera: 3,6 km · Desnibela: +574 m

Di
se

in
ua

:

www.vallederoncal.es

Deskargatu ibilbideen “track”-ak 
esteka honen bidez.

INGURUMENA 
ZAINDU ZEUREA 

BALITZ BEZALA, EZ 
UTZI ZABORRIK!!! 

ZUZEN JOKATU 
BASOAK BIZIRIK 

IRAUTEKO.:)


