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Albaola

Mater Victor Hugo

Jenderik gabeko leku misteriotsu, eder eta basati bat da Ulia. Askorentzat bete-beteko naturaren erakusgarri dira ehunka
kaiok zaintzen dituzten bertako arroka bitxi eta itsaslabar ikusgarriak, erliebe aldakorrak, iratzeen usaina, itsasertzeko larredi
eta txilardiak eta sentitzen den erabateko lasaitasuna. Ulian desagertu egiten da hiria, itsasoak mendi malkartsu eta harritsua
besarkatzen baitu, eta horrela, munduko zaratatik urrun, ez gaude ez Donostiako eta ez Pasaiako lurretan ere, baizik eta gure
arkadia txikian, naturaren espirituarekin bat eginik.
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Ulia mendiak, antzina Mirall izenez ezagutzen zen mendi honek, talaia bat zuen tontorrean, eta bertatik baleak noiz hurbiltzen
ziren ikusteaz gain, kostako eta portu hurbiletako itsas traﬁkoari buruzko albisteen berri jasotzeko modua eskaintzen zuen, eta
toki egokia zen arrantzarako, defentsarako, laguntza eskaintzeko edo itsasontziak portura garraiatzeko. Ulian gotorleku
militarren eta baterien aztarna ugari topatuko ditugu, baita hainbat akueduktu eta tunel ere hirira ura ekartzeko, bertan behera
utzitako baserriak eta askaldegiak, harrobien aztarnak eta ahaztutako bideenak, teleferiko bitxi eta harrigarri batenak,
abandonatutako tranbia batenak, edo garai bateko atrakzio-parke batenak... Badirudi Ulian dena oroitzapena dela: gerrak,
begiztatutako baleak, baratzeak, zabaltzen ari zen hiri batentzat ezinbestekoa zen ur freskoa, idazleak, hala nola Victor Hugo,
Donostiatik abiatu eta mendi hauetan barrena bidaiatuz ustekabean Pasaiaraino iritsi zena, herriarekin eta herriko jendearekin
liluratuta geratzeraino. Haren ibilaldiak, eta haren atzetik etorri diren beste askorenak, bi badiak lotzen dituen ibilbide hau
proposatzera bultzatu gaituzte.
Askok gure buruari galdetzen diogu nola iraun duen ia ukigabe –zorionez– halako luzera duen kostalde-zati batek, Donostia
eta Pasaiako herriak batuta 200.000 biztanle izanik. Misterio handia da, izan ere bertan errepideak, zubiak, auzoak eta
bestelakoak eraikitzeko ahalegin ugari egin baitira. Ziurrenik, gero eta biztanle kopuru gehiagoren beharrak asetzeko xedez,
XIX. mendearen erdialdeaz geroztik inguru honetan ura biltzen hasi izanak eragina izango zuen horretan. XX. mendearen
hasieran ur kopuru handiagoak biltzeko beste lan batzuk egin baziren ere –Nafarroako Artikutzan, esaterako–, ez zen gutxitu
mendi hauek ur-emari gisa zuten balioa, eta horrek garbi erakusten du nolako jakituria zuten gure aurretik bizi izandakoek,
haientzat ura bera baitzen biziaren iturri. Gaur egun Ulia Natura 2000 Europako Sarearen gune natural babestuetako bat da,
Donostiako eta Pasaiako udalerriek partekatua.



Kontxako badiaren mutur batean dagoen Paseo Berriaren amaieran, olatuek gogorren astintzen duten lekutik oso hurbil,
Donostiako portua hasten da, eta puntu horretatik abiatuta, kultura nahiz naturaren ikuspegitik kostalde osoko mugarri
garrantzitsuenetako batzuk igaroz, Pasaiako Badiaren barrualderaino iritsiko gara. Ibilbide hau, Talaia edo GR-121 izeneko
mendi-bidearen zati bat, bi noranzkoetan egin daiteke, nahiz eta hemen mendebalde-ekialde noranzkoan bakarrik azalduko
den, hots, Donostiatik Pasaiara, eta sekzioka edo bide-tarteka deskribatuko da. Ibilaldi honen iraupena lauzpabost ordu
ingurukoa da. Itzulera, joana bezalaxe, garraio publikoaren bidez egin daiteke eroso eta azkar. Ulian, eta inguru honetan
guztian, beste hainbat ibilbide eta mendi-zidor daude; nolanahi ere, horien zailtasunagatik, seinalerik ez dagoelako edo ibiltari
aditu ez direnentzat izan dezaketen arriskuagatik, ez dira azalduko argitalpen honetan. Proposatutako ibilbide hau itsaslabar
ugariko kostalde malkartsu batetik doa, arriskuak oso txikiak dira, baina egon badaude, eta horrexegatik zuhurtziaz ibiltzea
komeni da.

Mariaren Bihotza Eliza, Uliarako igoera
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Aquariuma eta Euskal Itsas Museoa Donostiako portuaren mendebaldeko muturrean ditugu.
Portaletatik barrena, antzinako harresietan irekitako atetik, Alde Zaharrean sartuko gara, eta
gero, Mari kaleak Koruko Ama Birjina eta Abuztuaren 31 kaleetara eramango gaitu. Hiriko
erlijio-eraikin garrantzitsuenak topatuko ditugu hemen, hala nola Santa Maria eliza, San
Bizente eliza eta San Telmo Museoa, domingotarren antzinako komentua, horiek guztiak 1813.
urtean izandako zorigaiztoko eraso eta sutetik libratu zen hiri-zatian. Alde Zaharraren beste
muturrera iritsi ondoren, Kursaal zubiak eta jauregiak Gros auzoan sartu aurreko ongi etorria
egingo digute; bertan dugu Zurriolako hondartza zabala.

2

Zurriola pasealekuaren amaierara iritsi baino lehen, Mariaren Bihotza eliza dugu Ulia
mendirako igoera adieraziko digun mugarria. Igoera aldapa handikoa eta latza da, baina
berehala iritsiko gara garai batean Uliako tranbiak egiten zuen bidera; 1902. urtean eraiki
zuten, hiriko lehen atrakzio-parkea izandakora joateko. Helmugako geltokia Ulia tontorrera
zihoan teleferikoaren abialekua izan zen gero; mundu osoan mota horretako lehen teleferikoa
izan zen. Laster bihurgune batera iritsiko gara, eta landaretzak uzten badu, hiriaren bista
ederrak ikusi ahal izango ditugu bertatik; han, bateria bat instalatu zuten, Wellington dukearen
agindupean zeuden gudaroste aliatuek 1813. urtean hiria bonbardatzeko erabili zutena, hiria
beren mende hartu zuten arte. Goiko aterpetxe, jatetxe eta interpretazio zentrora doan
tranbiaren ibilbidea alde batera utziko dugu hemen. Pinu luzez betetako baso sarri baten
artetik joan eta gero, arroketan zulatutako eskailera maila handi batzuetatik gora egingo du
ibilbideak.

3

Kutralla gaina izeneko gainalde zabal batera iritsiko gara, eta bertan, goitik behera aldatuko
zaigu ikuspegia. Hemendik kaioen kolonia handi baten bizileku diren Uliako lehen itsaslabarretara hurbilduko gara. Puntu honetan beste bide bat abiatuko da Uliako tontorrerantz eta bertan
dagoen talaiarantz, baina gure ibilbidea ordekan joango da eta zertxobait gorantz egingo du,
itsasaldera goitik behera amiltzen den itsaslabar malkartsua gainditu ahal izateko. Hemen,
Monpaseko lur-muturra ikus dezakegu, eta bertan kokatua, Estatu Batuen aurka egindako
Kubako gerran XIX. mendearen amaiera aldera eraikitako gotorlekua. Bideak gorabehera
batzuk egingo ditu eta, laster, apur bat beherantz egingo du Kutrallako iturriraino. Pinu luzeen
artean eta giro heze batek inguratuta, harrigarria egiten zaigu inguru horrek hartzen duen
lorategi itxura, basa hortentsia, iratze eta gibel-belarrei esker.

4

Kutralla atzean utzi eta beherantz doan mendi-bidean barrena aurrera joango gara
pixkana-pixkana, garai batean antzinako harrobi bateraino jaisten zen galtzada bilakatuko
zaigu bidea, begiratokitik gertu, eta Monpaseko lur-muturraren ikuspegiak eskainiko dizkigu
berriz. Josetxoren Etorbidea da, Josetxo Mayor nekaezinaren omenez horrela ezagutzen dena,
hainbat hamarralditan inguru honetako bideak garbituz eta txukunduz eskuzabaltasunez eta
musutruk egindako lana eskertu nahian. Laster, basoa zabaldu eta Animetako lur-muturra eta
Atalaundiko arrokak ikusten hasiko gara. Hemendik, eguraldi garbia dagoen egunetan,
Miarritze ez ezik, baita Landetako kostaldea ere ikusi ahal izango dugu. Txilarrak, iratzeak eta
oteak dira hemengo landarerik arruntenak, tarteka pinuak eta ametzak ageri badira ere; hain
zuzen ere, ametzek hartzen zuten antzina mendiaren parterik handiena. Ulia, halaber, haizeak,
eguzkiak, euriak eta itsasoak zizelkatutako arroka harrigarrien mundu bat da, Victor Hugok oso
egoki azaldu zuena: "Hareharria dugu harrietan dibertigarriena eta modurik harrigarrienean
zizelkatua. Nola zuhaitzen artean zumarra, halakoa da arroken artean hareharria. Ez dago
bereganatuko ez duen itxurarik, beteko ez duen apetarik, gauzatuko ez duen ametsik; aurpegi
guztiak eskaintzen ditu, keinu guztiak erakusten ditu."

5

Atalaundi izeneko ingurura iritsi ondoren, Animeta lur-muturraren gainaldean, beste
bidegurutze bat topatuko dugu. Hemendik mendi-bide bat igoko da Ulia tontorrera, eta beste
bat Atalaundiko arroketara jaitsiko da edo itsasertzeko bidetik itsasoraino hurbilduko da. Gure
ibilbideak mendi-hegalaren erdialdetik jarraituko du, basoa nagusitzen joango den inguru
batetik. Izan ere, azkeneko urteetan basoa gero eta gehiago zabaldu da eta gero eta trinkoagoa
bilakatu da. Garai batean Barraka baserria zegoen tokirantz doa bidea. Duela 150 urte bi
baserri bakarrik zeuden Uliaren itsasaldeko isurialdean, eta bi horietako bat hauxe zen, bertako
baratzeagatik aski ezaguna, bertatik Bretxako azokara denboraldiko lehen barazkiak ekartzen
baitzituzten. Iraganeko hamarraldietan kontrabandoaren lekuko izandako Illurgita edo Murgita
kala eder, basati eta irisgaitza inguratuko du mendi-bideak, eta gero Mendiola aldera egingo
du.

6

Mendiola izeneko tokitik Uliaren beste aurpegi bat erakutsiko digu mendi-bideak: uraren
bideak. Pasaeran, harrigarriak egingo zaizkigu Uliako errekasto eta iturburuetatik bildutako ura
hirira eramateko XIX. mendean eraikitako akueduktu eta tunelak; horiek guztiak sare zabal eta
bikain baten adibiderik nabarmenenak dira. Azkeneko errekasto horietako batean Ingelesiturri
izeneko iturria dugu (araztu gabeko ura da) bidearen eta bigarren akueduktuaren ondoan.
Pixkana-pixkana iratze artetik aurrera goazela, Platako itsasargi dotore eta erromantikorantz
zuzenduko dira gure oinak, itsasoaren mailaren gainetik 163 m-ko altueratik zuzen amiltzen
den itsaslabar ikusgarri baten gainean kokatua, itsasargiaren azpiko zabaldiraino iritsi arte.
Itsasargiaren izena, hain zuzen ere, haren azpiko lauza itzelek olatuen astinduekin hartzen
duten zilar koloreari zor zaio.

7

Hemendik, itsasargira doan errepideak Pasaiara hurbilduko gaitu bokaleari jarraiki; mendi
tartean ebakitako itsasarte ikusgarri bat da bokale hori. Uliak, antzina, mendi bakarra osatzen
zuen Jaizkibel, Urgull eta Santa Klara uhartearekin batera, Zumaiaraino iritsiz, eta Pasaiako
itsasadarra, berez, kostaldeko mendizerra honetan urak egindako ebakiduretako bat baino ez
da. Mendi zoragarri hauek babesten dutela, ainguraleku natural bikaina da. Gure ibilbidean
aurrera eginez, lehen bihurgunean eta begiratoki baten aldamenean, Senokozuloa izeneko
kalara eta bertako itsasargi txikira doan jaitsiera ikusiko dugu. Itsasoaren mailara iritsi ondoren, berehala izango gara Albaola Itsas Kultur Faktorian, Ondartxo izeneko garai bateko ontziolan; bertan, XVI. mendeko San Juan baleaontziaren erreplika eraikitzen ari dira.

8

San Pedrora iritsi ondoren, Victor Hugoren hitzak etortzen zaizkigu gogora, hain leku berezia
deskribatzeko gaur egun oraindik ere bizi-bizirik daudenak: "Mendi berde garaien errezelak
ebakitzen du zeruertz distiratsua; mendi horien oinetan, estu-estu elkarri itsatsitako etxeen
zerrenda bat topatuko dugu, guztiak ere zuriz, azafrai kolorez, berdez margotuak, bi edo hiru
solairu dituztela balkoi handiekin, milaka gauza zintzilik, arropa lehortzen, sareak, zapi gorriak,
horiak, urdinak; etxe horien azpian, berriz, itsaso zabala. [...] Ez zaio ezertxo ere falta badiari;
urruneko zeruertzari begira jartzen banaiz, lakua da; mareak gora egiten duela ikusten
dudanean, aldiz, itsasoa." Txalupa batek Donibanera une batean igarotzeko aukera eskainiko
digu. Victor Hugo kasualitatez iritsi zen toki ezkutu honetara, eta bertan egun batzuk egitea
erabaki zuen. Bizi izandako etxean dugu berari eskainitako museoa, ibilbide honen helmuga,
euskal kostaldeko bazter miresgarri hauen iragana eta oraina lotuz ibilbide ederra egin ostean.

SARBIDEAK ETA GARRAIO PUBLIKOA
DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN:
Radio Taxi Donosti: 943 464646 / Taxi Vallina: 943 404040
PASAIA: Gipuzkoa Taxi: 943 400500
Radio Jaizkibel: 943 391414
ERRENTERIA: Radio Taxi Viteri: 943 340342

E01 DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN (Gipuzkoa plaza)

PASAI DONIBANE
Ohiko maiztasuna 20 min, trafiko gutxiko orduetan ezik (30 min)

E09 DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN (0kendo)

PASAI SAN PEDRO
Ohiko maiztasuna 15 min, trafiko gutxiko orduetan ezik (20-30 min)

E08 DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN (0kendo)

Ohiko maiztasuna 50 min.

LARRIALDIAK
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TAXI

AUTOBUSAK: www.mugi.eus - www.ekialdebus.eus
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TRENA

RENFE: www.renfe.com/viajeros/cercanias/sansebastian
EUSKOTREN: www.euskotren.eus

PASAI SAN PEDRO

MOTORA DONIBANE - SAN PEDRO MOTORA
Astelehenetik ostegunera 6:30-23:00h
Ostiral eta larunbatetan 6:30-24:00h
Igande eta jaiegunetan 07:45-23:00h
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Pasaia

ITSASOAREN ZAPOREA DUTEN MUSEOAK
Donostiak eta Pasaiak elkarrekin lotutako itsas historia sakona dute, hainbat mendetan
elkarrengandik oso hurbil egondako bi porturena, itsasoko jarduerak elkarrekin banatzen zituztela.
Bi badia hauek, gainera, turismoa eta industrializazioa iritsi ahala, are gehiago bereizi eta
espezializatu dira: bat, Kontxakoa, udako aisialdi-gune gisa XIX. mendeaz geroztik. Bestea,
Pasaiakoa, erdi aroan balea-industriarentzat toki garrantzitsu izan zenez geroztik, kakaoaren
merkataritzan, ontzigintzan edo bakailaoaren arrantzan nabarmendu da.
Geograﬁak eragin erabakigarria izan du Donostiaren eta Pasaiaren historian, beste toki askotan
baino neurri handiagoan. Euskal kostaldeko tarte honetan mirets dezakegun paisaia ederrak,
halaber, babesa eta gerizpea eskaini dio Donostiako hiriari, baita gordeleku ezin hobea ere Pasaiako
portuari. Horrela, itsas jarduerei guztiz emanak jaio ziren bi herri hauek, eta baldintza natural hauen
onena aprobetxatzen jakin zuten beren badia edo portuen inguruan garatzeko. Gainera, Euskal
Herrian kostaldeko mendiek itsasertzaren gaineko behatoki apartak eskaini zizkiguten, eta horiei
esker, itsasoan gertatzen zen guztiaren inguruko ezagutza sakona garatu genuen, teknikarekin eta
antolamenduarekin batera itsas ekonomian garrantzia erdiesteko funtsezkoa bilakatuko zena.
Horrexegatik, Ulia mendiko talaiak berebiziko garrantzia izan zuen, eta gaur egun ere halaxe du,
iman batek bezala erakartzen baikaitu. Ulia mendia, bi herri hauek batzen eta bereizten dituen
erliebea, bi portuen arteko batasunaren irudi ere bada.
Donostia-Pasaia itsasertzeko ibilbideak, bidaia benetan ikusgarria eginez, kostaldeko eremu
natural honen iragana eta oraina lotzeko modua eskaintzen digu. Horrela, ibilbide honetan topatzen
ditugun museo eta ekipamenuen multzoak inguru honetako historia, kultura eta naturaren hainbat
lderdi jorratzen ditu, eta halaber, ibilbide eder bezain liluragarria egiteko aukera eskaintzen digu,
proposatzen dizuegun moduan.
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AQUARIUM DONOSTIA

EUSKAL ITSAS MUSEOA

Donostiako Aquariuma Euskadiko ekipamendurik bisitatuenetako bat da, urtean 300.000
bisitari inguru hartzen dituen erakargune garrantzitsu bat. Hiriko kokapenik berezienetako
batean, hots, Donostiako portuan eta Alde Zaharraren aldamenean kokatua, askotariko
eskaintza gastronomiko zabala duen ingurune batean aurkitzen da. Aquariumak, 1928. urtean
eraikitako egoitza entzutetsuaren barruan, bi solairu ditu Gipuzkoako itsas ondareari eta
itsasketari eskainiak. Barnean dituen gauza ikusgarrien artetik euskal balearen eskeletoa
nabarmentzen da, baita Kantauri itsasoari eskainitako akuarioen eskaintza zabal bat ere,
guztira 200 espezie baino gehiago daudela, eta horiei guztiei espezie tropikalen aniztasun
zabal bat gehitu behar zaie, ehunka arraiz inguratuta sentitzeko aukera ematen duen 360ºko
tunela ahaztu gabe.

Nork ez ditu entzun itsasoko balentriak eta euskal marinelen kontakizunak? Euskaldunen
historia ezin da itsasorik eta honek gordetzen duen ondarerik gabe azaldu. Donostiako portuan
kokatzen den Euskal Itsas Museoak euskal itsas historia eta ondarea balioan jartzea du
helburu, gai ezberdinak jorratzen dituzten erakusketen bidez, esaterako arrantza, nabigazioa,
pertsonai ospetsuak… Eraikin bera ere hiriko itsas historiaren ikurra da. Gaur egun erakusketak
egiten diren toki berean XVIII. mendean portuko jarduerak kontrolatzen ziren; museoa
Donostiako Kontsulatuaren Dorretxea zen. XIX. mendearen erdialdea arte portu inguruan
harresitik kanpo zegoen eraikin bakarra zen, eta 1813an hiriak jasan zuen suntsipenetik kanpo
geratu zen eraikin zibil bakanetakoa da.

Elias Salaverria, La ofrenda de Elcano (xehetasuna)

1

(+ 34) 943 44 00 99
info@aquariumss.com
www.aquariumss.com

ORDUTEGIA

ORDUTEGIA

Uztaila eta abuztuan, egunero zabalik: 10:00etatik 21:00etara
Aste Santua eta ekainaren 30a bitartean, eta irailean:
Lanegunetan: 10:00etatik 20:00etara
Asteburu, jaiegun eta zubietan: 10:00etatik 21:00etara
Urriaren 1 eta Aste Santua bitartean
Lanegunetan: 10:00etatik 19:00etara
Asteburu, jaiegun eta zubietan: 10:00etatik 20:00etara

Asteartetik larunbatera: 10:00etatik 14:00etara eta
16:00etatik 19:00etara
Igande eta jaiegunetan: 11:00 etatik 14:00etara.
Udan 16:00etatik 19:00etara ere bai
Astelehenetan itxita

(+ 34) 943 430 051
info@itsasmuseoa.eus
www.itsasmuseoa.eus

3
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SAN TELMO MUSEOA

ALBAOLA - ITSAS KULTUR FAKTORIA

Museoak 2011n zabaldu zituen berriro ateak, abangoardiako berritze eta handitze
arkitektoniko baten ondoren. Ondorioz, bere eliza eta klaustroa dituen XVI mendeko antzinako
domingotar komentuari balioa gehituaz. Gainera, Donostiako bihotzean dagoen altxor
arkitektonikoa da, Urgull mendiaren magalean dagoena.
San Telmok, 1902an inauguratua eta Euskal Herriko museorik zaharrena dena, euskal
gizartearen inguruko ikuspegi aberatsa eta garaikidea eskaintzen du. Ikuspegi hori, jatorritik
abiatu eta gaur egun bitartekoa da: herri baten historia, kultura eta bizimoduak jasotzen
dituena. Museoaren bilduma aberatsa eta askotarikoa da, eta horren bidez euskal gizartearen
bizitza eta garapena interpretatzen da. Aipatzekoak dira, bitxitasun gisa, Josep M. Sert
pintorearen aparteko 11 mihiseak eta Zuloaga, Chillida, Oteiza eta Esther Ferrer artista
ezagunen obrak, besteak beste.

Pasaiako badiaren bokalean kokatua, Ulia mendiaren ekialdeko muturrean, Itsas Faktoria hau
museo bizi bat da, eta bertan, 16. mendeko San Juan baleontziaren erreplika eraikitzen ari dira.
Portu honetan bertan eraikia, 1565. urtean itsasoratu zen azken aldiz baleak ehizatzera
joateko eta, Ternuako kostaldean hondoratu ondoren, Iparramerikako itsas epopeia haren
lekuko gisa igaro da historiara. Pasaian, ontzigintza tradizionala berpizteko inspirazio bihurtu
da, tradizioa indartuz eta etorriko diren belaunaldientzat ondare bilakatuz. Jendearen begi
zolien aurrean, Albaola museo-ontziolako arotz ontzigileak San Juan ontziaren erreplika
eraikitzen ari dira, leialtasun osoz eta 16. mendeko teknika berberak erabiliz. Hori dela eta,
baleontziaren eraikuntzak UNESCOren babesa lortu du.

(+ 34) 943 481 580
santelmo@donostia.eus
www.santelmomuseoa.eus

ORDUTEGIA

ORDUTEGIA

Asteartetik igandera: 10:00-20:00
Astelehenetan itxita, jaiegunetan irekita

Asteartetik igandera:
10:00-14:00 / 15:00-18:00*
*Aste Santuan eta udaran 19:00ak arte zabalik
Astelehenetan itxita
(jaiegunetan eta jaiegun bezperetan izan ezik)

Tel.: (+ 34) 943 392 426
bisitak@albaola.com
www.albaola.com
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MATER Ontzi Museo Ekoaktiboa

VICTOR HUGO ETXEA

MATER egurrez eraikitako azken euskal atunontzi handia da. Gaur egun Ontzi Museo
EkoAktibo bilakatu da, euskal arrantza tradizionalaren jasangarritasuna ezagutarazteko eta
itsas inguruaren zaintzari buruz kontzientzia sortzeko. Bere portu-base duen Pasaia San
Pedrotik, MATERek Pasaia-Jaizkibel-Uliako itsas ingurua eta ondare kulturala eta naturala
ezagutzera, maitatzera eta babestera bideratuta dauden jarduera eskaintza zabala du: bisitak
ontzira, itsasora irteera interpretatiboak, ibilbide gidatuak oinez, ontzi barruan tailer
didaktikoak, hiritar zientzia eta sentsibilizazio ekoaktibitateak.

Pasaiako etxe tipikoa, XVII. mendean eraikia, badiara irispide zuzena duela, Pasaiako bi
herrigune historikoetako eraikin ugaritan ohikoa den moduan. Bertan Victor Hugo bizi izan zen
1843. urteko udan Pasaian egin zuen egonaldian, tokiaren edertasunak eta bertako naturaren
eta biztanleen erakargarritasunak liluratuta. Miserableak idazlanaren egileak honela
deskribatu zuen bere bizitetxea: "Bizi naizen etxea, kalera begira dauden etxeetatik
ospetsuenetako bat da eta, aldi berean, badiara begira daudenetatik alaienetako bat.
Teilatuaren gainean, arroketan, eskailera batzuk ikusten ditut sastraka berdeen artetik eliza
zuri zaharreraino doana". Etxe-museo honek, "Victor Hugo, oroimenera bidaia" erakusketaren
bitartez, merezitako omenaldia eskaini nahi dio idazle ospetsuak utzi zizkigun marrazki eta
idazkien testigantza-multzo baliotsuari.

Kontsultatu gure agenda www.mater.eus webgunean edo jarrai gaitzazu gure sare sozialetan.

ORDUTEGIA

Tel.: (+ 34) 619 814 225
info@mater.eus
www.mater.eus

ORDUTEGIA

Aurrez erreserba egitea beharrezkoa

01/03-30/06 eta 01/09-30/12:
Osteguna-ostirala: 16:00-19:00
Larunbata: 11:00-14:00 / 16:00-19:00
Igande-jai egunak: 11:00-14:00
01/07-31/08: Asteartea-larunbata:
11:00-14:00 / 16:00-19:00
Igande-jai egunak: 11:00-14:00

Tel.: (+ 34) 943 341556
turismoapasaia@oarsoaldea.eus
www.oarsoaldeaturismoa.eus

Aste Santua, uztaila eta abuztua, egunero:
09:00-14:00/16:00-19:00
Gainerako datetan:
Asteartetik larunbatera 10:00-14:00/16:00-18:00
Igandeak: 10:00-14:00

KONTUAN IZAN BEHARREKO AHOLKUAK
Arduraz ibili; itsaslabarren ondotik igarotzen garenean, kontu
gehiagorekin ibili beharko dugu ez erortzeko eta istripurik ez izateko,
bereziki haurrekin edo talde batekin baldin bagoaz, eta kontuan izan
behar dugu, gainera, itsaslabarren gainaldeko ertzak desegonkorrak izan
daitezkeela eta apurtu egin daitezkeela.
Errespeta dezagun landaretza naturala, fauna eta hegaztiak, batez ere
habia egiten duten garaian, eta ez dezagun ezer idatzi, margotu edo
grabatu zuhaitz, arroka edo harrietan.
Ez dezagun alferrikako zaratarik egin eta goza dezagun soinu naturalak
entzunez.
Eramaten dugun guztia ekarri behar dugu itzuleran: zaborra, ontziak,
zigarrokinak eta abar.
Lagundu dezagun Ulia zaintzen, hurrengo belaunaldien mesederako.

INFORMAZIO OSAGARRIA
ULIAKO ATERPETXEA: (00 34) 943 483 480
ULIAKO INTERPRETAZIOA GUNEA
www.cristinaenea.eus
MENDIA: Club Vasco de Camping Elkartea: www.vascodecamping.com
EGURALDIA: www.euskalmet.euskadi.eus
LARRIALDIAK: 112

PASAIAKO TURISMO BULEGOA
Casa Victor Hugo Etxea
Donibane kalea, 63 - 20110 Pasai Donibane
943 34 15 56 - turismoapasaia@oarsoaldea.eus
www.oarsoaldeaturismoa.eus
EXPLORE SAN SEBASTIAN REGION
Boulevard, 6 – 20003 Donostia/San Sebastián
943 41 51 51 / 943 41 51 53
www.sansebastianregion.com
DONOSTIAKO TURISMO BULEGOA
Boulevard, 8 - 20003 Donostia/San Sebastián
943 48 11 66 - sansebastianturismo@donostia.eus
www.sansebastianturismo.com

