IBILBIDEAK IRUÑEAN BARNA

ES MURALLAS
HARRESIAK DIRA
Ponpeio erromatar jeneralak fundatu zuen hiria K.a. 75. urtean, herri baskoi bat zegoen tokian,
eta zenbait inperiok konkistatu zuten. Berebiziko harresi errenazentistak nabarmentzen dira, baita hiru
burgu dituen Alde Zaharra ere: Nabarreria, San Zernin eta San Nikolas hiria, zeinak 1423an batu
baitziren Karlos III.ak Batasunaren Pribilegioa eman zuenean. Katedral gotiko ederra (2) ere aipagarria da.
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HARRESI BARRUKO HIRIA. Iruñeko alde garaienean dago Andre Maria
Erreginaren katedrala (2), bere klaustro gotiko aipagarriarekin. Iruñeko Alde
Zaharrak baditu beste eliza batzuk, hala nola San Zernin (9) eta San Nikolas
(10). Udaletxeko plazan egiten dute bat Erdi Aroan hiria osatzen zuten hiru
burguek, eta bertan daude hala Iruñeko udaletxearen fatxada barrokoa (11)
nola Turismo Bulegoa (i). Halaber, aipagarriak dira Kondestablearen jauregia
(12) eta Reyno
Kontuen Ganbera (13), baita Gazteluko plaza (14) ere, hiriaren
Navarra
bihotza. dePlazaren
ondoan daude Nafarroako Jauregia (15) –Gobernu
autonomikoaren egoitza– eta Gayarre Antzokia. Beste hainbat jauregi
barroko eta errenazentistaUPNA
ere badira, zenbait eraikin modernista (16),
Baluarte Auditorioa (17) eta Luis Paret (18) artistaren iturriak.

ESKATU ZURE PAMPLONA-IRUÑA CARD TXARTELA
Interneten bidez egin dezakezu, www.pamplona.es webgunean dagoen formularioa beteta; horrela,
7 egunetan zehar deskontuak izango dituzu monumentuetan, ekitaldietan, saltokietan eta jatetxeetan,
eta eskaintzak bisita gidatuetan.
Argibide gehiago, hemen:
Turismo Bulegoa
San Saturnino k., 2
31001 - IRUÑA
948 420 700
oficinaturismo@pamplona.es
@visitpamplona

@visitpamplona

www.pamplona.es/turismo

Donejakue Bidearen Interpretazio Zentroa
Kale nagusia 20
31002 - IRUÑA
948 420 705
ultreia@pamplona.es
@visit_pamplona

www.turismo.navarra.es

Arga ibairen bazterrean, mendiz inguraturik eta azpian ordokia duelarik, Iruña ageri zaigu,
historikoki Pirinioetara eta Kantauri itsasora sartzeko atetzat jo dena, penintsularen eta
Europaren arteko lotura natural eta estrategikoa.
Hiri txikia da, 200.000 biztanle baino gehixeago ditu, eta ez ditu
galdu bere identitate-ezaugarriak. XIX. mendean harresiak
eraitsi eta hiria hedatu ostean, Iruña landa-hiri izatetik hiri
modernoa izatera pasa zen, berdegune eta lorategi zabalekin,
gure bizi-kalitate maila handiaren erakusle.
Donejakue Bideko lehen hiria da, eta bertan dago Europa
osoan hobekien kontserbatu den Errenazimentuko
harresi-multzoetako bat, barne hartzen duena Erdi Aroko
planoa duen alde zaharra. Ezaguna da bere gastronomia
aberatsarengatik, kalitate handiko bertako produktuetan
oinarritua; kultur eskaintza oparo eta zabala du,
eta horren adierazle gorena sanferminak dira.
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HARRESIAK. XVI. mendeko harresi-multzo
ikusgarria nabarmentzen da Iruñean, zeina
Monumentu Nazional izendapena duena.
Harresien garrantzi historikoa ulertu nahi
duenak San Bartolome gotorlekua (0)
bisitatu dezake, eta harresietan zehar ibil
daiteke gero 5 kilometroz. Ibilbide honetan
eraikin enblematikoak ere ikus daitezke,
Labrit eta Jito Alai pilotalekuak (1),
Andre Maria Erreginaren katedrala (2),
Artzapezpiku-jauregia (3), Zaldi Zuria (4)
eta Errege-erreginen jauregia (5). Ibilbideak
Nafarroako Museoa (6) inguratzen du.
Portale Berria (7) zeharkatu ondoren,
ibilbidea Ziudadelan (8) amaitzen da,
munduan oraindik erabiltzen diren bastioi
formako gotorleku pentagonaletan
zaharrentzat joa. Bertan dago Hiriartea
Kultura Garaikideko Zentroa.

ES SAN FERMÍN
SANFERMINAK DIRA

ES CAMINO
BIDEA DA

Sanferminak uztailaren 6tik 14ra bitarte ospatzen dira, eta jite herrikoi eta kulturala eta familia-giroa
dira bereizgarri nagusiak. Badakigu XII. mendean jada jai erlijiosoak egiten zirela San Fermin
Amienskoaren ohoretan, zeina Iruñeko lehenengo apezpikua izan baitzen. Bestalde, lehenengo
zezenketak –jolas gisa hartuak– eta feriak XIV. mendean hasi ziren. Beraz, sustrai historiko
sendoak dituen ospakizun bat da.
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Entzierroa San Domingoko aldapan
hasten da; hor daude eskortak (1), eta
zezenak aurreko gauetik izaten dituzte
han, Gaseko eskortatik (2) hara eraman
ostean. Handik gertu dago santuaren
horma-hobia, eta hari abesten diote
babes eske entzierroan aterako direnek.
Entzierroaren ibilbideak Udaletxe plazatik
(3) jarraitzen du, txupinazoaren
agertokitik. Ibilbideak Mercaderes kalean
zehar jarraitzen du, Estafeta kale
ezagunetik zezen-plazara (4) iritsi arte.
Plazaren inguruetan entzierroaren
monumentua (5) dago. San Lorentzo
elizan San Fermin kapera dago.
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Literaturako Nobel saria
irabazi zuen Ernest
Hemingway idazleak mundu
osoan ezagutarazi zituen jaiak,
eta bere arrastoa utzi zuen
hirian; bereziki, gehien bisitatzen
zituen tokietan. Liburuetan eta
erreportajeetan toki horien berri
eman zuen, besteak beste, Gaztelu
Plazako (7) La Perla hotelarena, Iruña
Kafearena eta Txoko tabernarena.

ES VERDE
BERDEA DA

Pamplona es verde

ES GASTRONOMÍA LOCAL
TOKIKO GASTRONOMIA DA

Bisitari batek ezin du Iruñetik alde egin hiriko parke eta lorategi ugarietan paseatu gabe. Izan ere,
Espainiako hiri berdeenetako bat da, eta biodibertsitate gehien duenetakoa. Ibilaldi honek bisitaria
hurbildu egiten du XIX. eta XX. mendeetan garatu zen hiriaren zonaldeetara, baita hiriko landa- eta
nekazal-eremuetara ere.
ARGAREN IBAI-PARKEAREN IBILBIDEA. Arga ibaiaren ibilguaren inguruan dago hiriko eremu natural
handiena. 12 kilometro inguru ditu; Iruñean sartzen da Magdalenako zubitik (1) eta Arantzadiko parkea
(2), San Pedro zubia (3), Runa parkea (4), Trinitarioseko parkea (5) –bertan Pump track pista bat dago–
eta Santa Engrazia zubia (24) zeharkatzen ditu. Zati batzuek bat egiten dute Donejakue Bidearekin eta
Eurovelo 1 ibilbidearekin.
BELLE EPOQUEko LORATEGIAK. Iruñeko Gotorlekuak Interpretatzeko Zentroaren (7) ondoan Media
Luna parkea (8) dago. Ibilbideak harresietan zehar jarraitzen du, Portale Berria (9) zeharkatzen du eta
Taconerako lorategietan (10) sartzen da. Lubanarroetan oreinak, ahateak, paumak eta erdi aske bizi
diren hainbat oilategi-hegazti ikus daitezke. Inguruetan Antoniutti parkea (11) dago, non patinetan
ibiltzeko gunea eta Roller pista bat baitaude.
GOTOR-HIRIA XVI-XVII. mendeetako defentsa-eraikuntzaren ondoan Gaztelugibeleko parkea (12) sortu
zen, Iruñeko bihotz-bihotzean dagoen 280.000 metro koadroko lorategi-lautada. Ziudadelako egitura
gotortuek izaera berezia ematen diote lorategi handi horri. Hiriartea Kultura Garaikideko Zentroa ere
parke horretan dago.

Iruña bidea da
Iruña da Donejakue bideak zeharkatzen duen lehenengo hiria. Magdalenako zubiak (1) egiten die harrera
erromesei hirira iristen direnean. XII. mendean eraiki zen, eta kultura-intereseko ondasun eta
monumentu historiko-artistiko izendatuta dago. Ondoren, Donejakue bidea harresietan barrena sartu eta
Alde Zaharrera sartzen da Frantziako Portaletik (2); 1553koa da egitura hori, eta zubi altxagarri bat du,
XVIII. mendean gehitua.
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Alde Zaharrean, aipagarriena Katedral multzoa (3) da, bere
klaustro gotikoa eta OCCIDENS erakusketa. Domingo
Santuaren elizak (4) fatxada barrokoa du, eta XVI.
mendekoa da. San Zernin eliza (5) XIII. mendearen
bukaeran eraiki zen, eta hari atxikia dago hiriko patroiaren
kapera: Bideko Ama Birjinarena. Puntu horretan hasten da
Kale Nagusia, antzina hiriko kale nagusia zena. Kale
honetan daude Ultreia (11), Bidearen Interpretazio-zentroa,
eta estilo barrokoko hainbat jauregi, hala nola Ezpeletarena
(6), XVIII. mendekoa. Kalea Errekoleten plazan (7) amaitzen
da, alboetan izen bereko komentua eta San Lorentzo eliza
(8) dituela. Donejakue Bideak Gaztelugibeleko (9) norabidea
hartu eta Nafarroako Unibertsitateko (10) Campuseko
lorategiak zeharkatzen ditu.
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ZERUARI BEGIRA. Donejakue Bideak Iruñeko
hegoaldeko arku berdera eramaten gaitu.
Probintzietako Abelbide zaharrak Nafarroako
Unibertsitate Publikoko lorategiak eta museo (13)
zoragarri bat duen Nafarroako Unibertsitateko
campusa lotzen ditu. Yamaguchi parkean (14) dago
Iruñeko Planetarioa (15), Galaxiako lorategiaren
ondoan, Esne Bidearen eskalako landare-erreplika
bat, halako ezaugarriak dituen bakarra Europan.

Pamplona es gastronomía local
Iruñeko gastronomia-ekitaldien egutegiak ongi islatzen ditu bertako produktu onak eta tokiko
sukaldarien jardun egokia. Hiriko taberna eta jatetxe ugarietan aurkitu daitezke Nafarroari ospea
eman dioten nekazaritzako produktuen sorta adierazgarria, mailarik handieneko sukaldariek
kozinatuak. Zainzuriak, orburuak, potxak, kardua, kukuluak, borraja, pikillo-piperrak, aratxea,
arkumea zein ehiza udazkenean; horra hor Nafarroaren aberastasun eta aniztasunaren adibiderik
onena. Horiek guztiak bertako ardoaz lagunduta, beltza, zuria eta gorria, eta sagardoa. Ezin da
bazkaria amaitu patxarana dastatu gabe.
PINTXOAK. Tabernetako barrak proposamen gastronomiko zoragarriz betetzen dira, aukera
paregabea liluraturik geratzeko elaborazio txiki, fin eta berritzaileak dastatzean.
PLATER TIPIKOAK. Aipagarriak dira kardua txirlekin, borraja patatekin, orburuak arbendolekin,
menestra, potxak eta zainzuriak. Bigarren platerez bezainbatean, honako hauek aipa daitezke:
piper beteak eta askotariko haragi erreak edo gisatuak, hala nola arkumea txilindronean, zezen
erregosia eta aratxea; horiez gain, aipatzekoak dira amuarraina
nafar erara eta bakailaoa ajoarriero erara. Azkenburukoetan,
nabarmentzekoak dira mamia, torradak, esne frijitua, goxua,
pantxineta eta txantxigorri opila, baita Erronkari eta Idiazabalgo
ardi-gaztak ere, irasagar-gozokiarekin eta intxaurrekin.

