Ibai-eraztuna: Arga, Elortz eta Avda.
Sadar
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Hiriartea Kultura Garaikideko zentroa

Francia

Guipuzkoa

San Sebastián

Ibai-eraztuna oinezkoendako eta ziklisten- PA-34
dako ibilbide naturala da, paisaiaren aldetik
balio handikoa, eta Arga, Elortz eta Sadar
San Jorge
ibaien ertzetik doa. 25 km-ko ibilbideari esker,
landa eremuko egun batez gozatuko duzu,
hiritik urrundu gabe.
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Argazkia: Iruñeko Udaleko
turismo zerbitzuko artxiboa

Argazkia: Iruñeko Udaleko turismo zerbitzuko artxiboa

Arga ibaiaren pasealekua
Argazkia: Iruñeko Udaleko turismo zerbitzuko artxiboa

Yamaguchi eta
Galaxiaren Lorategia

Argazkia: Iruñeko Udaleko turismo zerbitzuko artxiboa
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Mendillorri

Yamaguchi
Iturrama

Taconerako
lorategiak

Burlada

Argazkia: Nerea Alejos

V.2019-01 Parques

Ziudadela – Gaztelugibel

Kokapen-planoa

Media Luna
parkea

Papel certificado según criterios de sostenibilidad y medio ambiente | LG NA 1085-2019

APP
Tu Villavesa

APP
Telpark

• Eremu urdina: tiketa ordaindu behar da, gehienez ere 2 orduz,
mugatutako ordutegiaren barruan.
• Eremu laranja: tiketa ordaindu behar da, gehienez ere 24 orduz,
mugatutako ordutegiaren barruan.
• Eremu gorria:
• Eremu berdea: bizilagunentzat.
Ordainketa makinetan edo TELPARK APParen bitartez egin daiteke.

www.turismo.navarra.es
www.pamplona.es/turismo

Aparkatzeko eremuen arautzea
Argibide gehiago, hemen:

Eskulturak parkeetan

Harrapatu QRa eta atzeman zure mugikorrean parkeen eta
bertan bizi direnen inguruko istorio gehiago:
@visitpamplona

San Saturnino k., 2 –
31001 Iruña
Tel.: 948 420 700
oficinaturismo@pamplona.es

Taconera parkean, Gaztelugibelen, Yamaguchin eta Ibai-pasealekuan habia-kutxak daude hegaztiak erakartzeko.
Belatzak, apo-hontzak eta txori txikiak erakartzeko dira. Bila itzazu!

Habia-kutxak
Argazkia: Iruñeko
hegaztien atlasa.

“Zozo arruntari”
belarraren gainean
saltoka ibiltzea gustatzen zaio eta ilunabarrean kantatzen du,
txirula-antzeko
nota
apartekin?

Bizikleten erabilera
• Bisita oinez edo bizikletaz egin daiteke.
• Parkeak irisgarriak dira desgaitasunen bat duten pertsonendako,
baita horiek lotzen dituzten bideak ere, mapan adierazitako puntuetan izan ezik.

Kale Nagusia, 20 –
31001 Iruña
Tel.: 948 420 705
ultreia@pamplona.es

ULTREIA

Informazioguneak

Ohar baliagarriak
Ibai-eraztuna
Harresietako ibilbidea

“Txantxangorria”
potoloa da, eta ezaguterraza bere papar
gorrixka eta laranjagatik?

Donejakue Bidea
Zati ez irisgarria
Kasu bizikleten etorrerari

“Sorbeltzak” jan eta lo egiten du hegan egiteari utzi gabe? Nekaezina da. Hirietan bizitzea gustuko du. Iruñean maiatzetik abuztura
bitarte egoten da.
Argazkia: Iruñeko
hegaztien atlasa.

Iruñeko Turismo Bulegoa

@visit_pamplona

Parkeen elkarketa-ibilbidea

Maiatzean edo ekainean, ohikoa da gauaren hasieran zuhaitzez betetako parke eta
etorbideetan soinu zorrotz eta jarraitu bat
entzutea, segundo gutxiren buruan errepikatzen dena. “Apo-hontz europar” harrapari gautar txikiaren deia da. Norbait hurbiltzen denean, isildu eta geldirik egoten da.

“Belatz gorria” txolarreen eta bestelako txori txikien arerio nagusia dela? Aipagarria da duen gaitasuna balkoi eta leihoetako kaioletan eskura dauden hegaztiak harrapatu eta han bertan jateko.

Ba al zenekien...?
Hiriaren gainetik hegan egin eta gurekin
bizi diren hegaztiak

Iruñeko erraldoiak kontinente
bakoitzeko zuhaitzei lotuak

Zakurrendako eremua

Interpretazio-mahaia

Pump track-a

Doaneko WI-FI gunea

Gastronomia

Zinema

Atari zabaleko gimnasioa

Antzokia

Haur-parkea

Hotela

Iturria

Autokarabanendako eremua

Erretegia

Autobus turistikoen geralekua

Piknikgunea

Ordainpeko aparkalekua

Zubia

Komun publiko irisgarriak

Errota

Komun publikoak

Eskultura

Bizikleten aparkalekua

Erraldoi berdea

Bidegorria

Zuhaitza

Igogailua

Begiratokia

Turismo-bulegoa

XIX. mendearen amaieran harresien
eraispenak Iruña zabaltzea ahalbidetu
zuen, baita hirigintzaren kontzeptu berri
bat sortzea ere, lehen aldiz bere baitan
bilduko zuena lorategien diseinua, hala
nola estilo modernistako Media Luna eta
Taconerarena. I. Zabalgunea Ziudadelaren inguruan garatu zen. Hain zuzen,
gerriko berde batek, egun Gaztelugibel
izenekoak, inguratzen du Ziudadela. Gerora, hiria Donejakue Bidearen inguruan
Argazkia: Iruñeko Udazabaldu zen, eta espazio industrialak
leko turismo zerbitzuko
artxiboa.
berdegune bihurtzeko apustua egin zen;
horrela sortu ziren zenbait parke, esaterako Yamaguchi, estilo japoniarrekoa. 80ko urteetan hasi zen
ibaien ibaiertzen lehengoratze-prozesua, eta hura oinarri hartuta
sortu zen hiriaren iparraldean Arga ibaiaren parkea, zeina, hegoaldeko unibertsitate-campusetako lorategiekin batera, 25
kilometro baino gehiagoko ibilbidea osatu eta abiapuntu baita
Nafarroako beste bide natural eta beti berdeetara ematen duten
ibilbideetarako.

“Txirriskila arrunta” ezagutuko duzu
hori-limoi kolorekoa delako eta zuhaitzen
goiko aldean ikusi ohi ditugulako?

Argazkia: Iruñeko
hegaztien atlasa.

@visitpamplona

Hiri-garapena

Gotor-hiria:
Ziudadela eta Gaztelugibel

Argaren Ibai Parkea
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Taconera

Argazkia: Iruñeko Udaleko turismo zerbitzuko artxiboa.

Hiriaren bihotzean, harresiz inguratutako ingeles estiloko parke handi honek zur eta lur utziko zaitu. Artea eta kultura maite dutenek
aukera izanen dute Hiriartea Kultura Garaikideko Zentroko erakusketez eta lorategietan dauden eskulturez gozatzeko.
Erdiko plazan dauden izei gorri iraunkorrek irudikatzen dituzte
gure erraldoi europarrak. Ez zaitez joan horiek bisitatu gabe.

Ziudadelako lubanarroetako urmaeletan txantxikuak eta igel berdeak
bizi dira: Apo arrek arrautzak eramaten dituzte
haien atzeko hanketan,
eta zaindu egiten dituzte
ireki arte. Igelek korroka Argazkia: Iruñeko Udaleko Parke eta
bereizgarria egiten dute, Lorategietako zerbitzua.
eta haien koruak udaberri
nahiz udako gauetan entzuten dira.
Dragoitxoak gustuko ditu pareta eguzkitsuak. Narrasti bitxi
hau kolorez aldatzen da: egunez tonu ilunak ditu, eta, gauez,
argiak.

Yamaguchi eta Galaxiaren Lorategia
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Berdegune hauek Iruña beste toki batzuekin komunikatzen zuten
bide zahar garrantzitsuekin lotzen ziren: Plazaola eta Irati trenen
ibilbidea (bide berde izateko proiektuan), probintzietako Errege
abelbidea eta Donejakue Bidea. Gainera, Iruñetik pasatzen dira
hala EUROVELO Europako beste proiektu ziklista handiko bi ibilbide nola Baiona, Iruña eta Donostia bizikletaz lotzeko EDERBIDEA
proiektua.
Hala, Iruña hiri lasaia eta atsegina da, bertan paseoan ibiltzea
zentzumenetarako gozagarri da, eta aberastasun ekologiko handia du.
Gure proposamenak Belle Epoqueko lorategietan du
abiapuntua, Media Luna parkean. Harresien ibilbidetik jarraituz, Taconerara iritsiko gara. Hortik, Donejakue Bidearen ibilbideari jarraitu eta Ziudadelara eta Gaztelugibelera iritsiko gara. Azkenik, ibilbide beretik, eta ospitaleetara
iritsi aurretik, eskuinera eginen dugu Yamaguchi parkera
eta Galaxiaren Lorategira iristeko.

Ez da zaila urtxintxaren bat ikustea. Karraskari txiki hau
bizkortasunez mugitzen da zuhaitzetan, kontrapisu gisa bere
buztan luze eta iletsua erabiliz.
Igaraba: igeri egitean, burua baino ez du agerian, gorputza urpean duelarik. Animalia txiki hau gai da gau bakar
batean hamar kilometro egiteko jakiak lortzeko.
Kastorea: ibai-ingeniari bat da, eta ibai-ibarretako basoak
gaztetzen ditu. Zubi batean, ilunabarrean, isilik geratuz gero,
agian ikusiko duzu. Urpeko igeriketan oso trebea da, eta 15
minutuz egon daiteke urpean.

Jarduerak Arga ibaiaren parkearen
eremuaren barruan
• Piraguismoa, kayak, stand up paddle board:
Piraguismoko udal-eskola. Tel.: 622 723 937.
• Udalaren kirol-instalazioak. Igerileku estalia eta udakoa.
- Sanduzelaiko Aquavoxa. Tel.: 948 28 77 78.
- Arantzadi Kirol Hiria. - Tel.: 948 22 30 02.
• Pump-tracka Ibai-pasealekuko Trinitarioseko parkean.
• Ingurumen Hezkuntzarako Museoa. Tel.: 948 42 09 84.
• Gurbindo Etxea. Nekazaritzari eta abeltzaintzari buruzko
interpretazio zentroa. Jarduerak, aurretik eskatuz gero.
• San Andres errota. Bisita gidatuak eta lantegiak (bizikleten
mailegua eta konponketa-postua). Atarrabia. Tel.: 948 42 32 42.
• Atarrabiako pilategia. Informaziorako eta Ingurumen
Hezkuntzarako zentroa. Atarrabia. Tel.: 948 42 32 42.

Argazkia: Iruñeko Udaleko turismo zerbitzuko artxiboa.

Iritsi gara Iruñeko parkerik zaharrenera, oso ezaguna da eta hiriko
biztanleek askotan bisitatzen dute urte osoan zehar.
Berezia da, izan ere, lubanarroetan oreinak, beltxargak, paumak,
ahateak eta bestelako animaliak bizi dira. Ehun urtetik gorako zuhaitz, parterre eta bideek pribilegiatu sentiaraziko zaituzte.
Kiosko zahar batetik hurbil –gaur egun Kafetegi bihurtua– inausketa espiralean duen hagin bitxi bat eta hain zaharra izaki bastoi moduko bermeak behar dituen sofora bat daude.
Parkean barna ibili eta San Nikolaseko atera hurbilduz gero, animatu eta bila itzazu mapan markatutako sekuoiak, gure erraldoi amerikarrak irudikatzen dituztenak.

Hiriaren beheko aldean, Arga ibaiaren ertzetan zehar doa ibilbide hau, non aukera izanen baituzu aire zabaleko jarduerarik gogokoena egiteko. Liburu bat irakurtzen edo hegaztiak behatzen
erlaxatzeko toki paregabea ere bada, eta, pazientzia edukiz gero,
agian lortuko duzu ibaiaren ibarrean bizi diren bestelako animaliak
ikustea. Bilaka ezazu paseoa aisia-mundu.
Ugaztun txikien bizileku kuttuna dira ibaien ibarrak.

Anfibioak eta narrastiak Ziudadelan
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Argazkia: Iruñeko Udaleko turismo zerbitzuko artxiboa.

Argazkia: Marta Calvo.

Harresien ibilbideari jarraiki, zuhaitz-adaburuen
ikuspegi paregabea izanen
duzu, paseoaren altura
berean baitaude. Ia-ia zuhaitzen hostoak ukitzeko
aukera izanen duzu, Iruñerrira zabaltzen den paisaiaz
gozatzen duzun bitartean.
Ez ekin bideari San
Jose plazan gelditu gabe
Argazkia: Nerea Alejos.
–Redingo bastioitik gertu–,
hainbat garaitako hiri-estiloen nahasketa bitxia, gaztainondoen babesean.

Duela 150 urte baino gehiago, Udalak lau erraldoi-bikote egiteko
agindu zion Tadeo Amorena artisauari. Bikote bakoitzak kontinente bat ordezkatzen du.
Gaur egun, ezinbesteko figurak dira Iruñean, eta ikusleei gozarazi egiten diete gaita eta danborraren soinuekin dantza egiten
dutenean.
Parkeetan zehar egiten dituzuen
ibilbideetan erraldoiak kontinente
bereko zuhaitzek ordezkaturik ikusteko aukera izanen duzue.
- Taconera parkeko sekuoiak: errege-erregina amerikarrak.
- Media Luna parkeko
Atlaseko zedroak: errege-erregina afrikarrak.
- Ziudadelako izei
gorriak: errege-erregina
europarrak.
- Yamaguchi parkeko Argazkia: Marta Calvo.
sahats negartiak: errege-erregina asiarrak.
Topatuz gero jakingo duzu zein izen jarri zizkien
erraldoiei Ignacio Baleztenak 1934an Euskal Jain antzeztu zen Cirilo por San Fermín pasó aventuras sin fin antzezlanerako.
Ez da zaila, mapan dauzkazu!

APP
Metrominuto

IRUÑA BERDEA DA eslogan bat baino gehiago da. Hiriaren historiak eta garapenak berdegunez eta zuhaitzez betetako herria
eraikitzea ekarri du, bertan ondare kulturalak eta hiri-izaerak bat
egiten dutelarik.
Animatu nahi zaitugu ibilbide bat egin dezazun Iruñeko XIX.
eta XX. mendeetako historian, artean eta arkitekturan barna, eta
aukera eskaintzen dizugu hirian bertan naturaz eta gizatiarrenaz
gozatzeko, baita ezagutzeko ere hala gure kultura materiala nola
immateriala.

Baso txiki batean sartuko gara,
hiriaren erdialdean. Beha ezazu
zuhaitzen arteko lehia haien espazioa bilatzeko, eta liluratu zaitez Ezkaba mendira eta Iruñeko
katedralera ematen duen Arga
ibaiaren gaineko talaia handiak
eskaintzen digun panoramika
ikusgarriarekin.
Bila itzazu baso honetan
ezkutatzen diren hiru sekuoia
handiak –munduko zuhaitzik altu
eta zaharrenetakoak– eta Atlaseko zedroak, haien egur aromatikoarekin, gure erraldoi afrikarrak
irudikatzen.

1. Almeza
2. Errege afrikarra (Selim-Pia “Elcalzao”) - Atlaseko zedroa
3. Palmondoa (palmondo nanoa)
4. Erregina afrikarra (Larancha-La) – Atlaseko zedroa
5. Sekuoia
6. Bananondoen pasealekua
7. Hagina, espiralean
8. Lizarra, “bizirik dirauena”
9. Japoniar Sofora Pendula
10. Loreen erdiko bidea
11. Errege amerikarra (Toko-Toko) – Sequoia sempervirens
12. Erregina amerikarra (Braulia) – Sequoia sempervirens
13. Urkia
14. Pago gorria
15. Errege europarra (Joshemigelerico) – Izei gorria
16. Erregina europarra (Joshepamunda) – Izei gorria
17. Pago negartia
18. Makal zurien lerrokadura
19. Aintziraren interpretazioa
20. Gereziondo japoniarra
21. Zingiretako altzifreak
22. Errege asiarra (Sidi Abd el Mohame) –
Sahats negartia
23. Erregina asiarra (Esther Ab Arata) –
Sahats negartia
24. Sekuoia

Zeru-sustraiak - Ricardo Ugarte de Zubiarráin, 1975
Modulazioak - Enric Miralles, 1995
Sonoritate saila - Alberto Orella, 1993
Marteko estela - Amadeo Gabino, 1975
Kirolari Zaharra - José Ramón Anda, 1974
Ongintza (Mari Blanca) - Julián San Martín, 1788
Julián Gayarreren monumentua - Fructuoso Orduna, 1950
Teobaldo I.a Champagneko erregearen monumentua - V. Juaristi, 1935
Hilarión Eslavaren monumentua - L. Barrenechea eta J. Quevedo, 1918
Francisco Navarro Villosladaren monumentua - Lorenzo C. Valera, 1918
Pablo Sarasateren monumentua - Eduardo Carretero, 1959
Juan Huarte de San Juan - Fructuoso Orduna, 1933
Antso III.a Nagusia - Alberto Orella, 2004

Argazkia: Iruñeko Udaleko
turismo zerbitzuko artxiboa.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Media Luna

Une espirituala - Jorge Oteiza, 1997
San Frantzisko Xabierkoaren monumentua - F. Aizkorbe, 2006
Artikulazio flotatzailea - Faustino Aizkorbe, 1988
Seiko elkarrizketa - Alberto Orella, 1990
Lehenengo musua - Jesús Alberto Eslava, 1989
Altzifre emakumea - Alfredo Sada, 1990
Barne-hutsak - Vicente Larrea, 1972
Izarra - Jesús Alberto Eslava, 1981
Izenbururik gabe - Imanol Aguirre, 1983
Odiseo izeneko gudari baten erretratua - Jorge Oteiza, 1990
Modulazioak - Enric Miralles, 1995
Atleta greziarra - Pablo Juarros, 1991
Zerumugari begira - Jesús Alberto Eslava, 1989
Sorgina - Néstor Basterretxea, 1986

Belle Epoqueko lorategiak:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Argazkia: Iruñeko Udaleko turismo zerbitzuko artxiboa.

Argazkia: Jesús Garzarón.

Parke hau originala da japoniar estiloko diseinua duelako, eta bertan
gereziondoak eta ginkgoak –hosto bitxiekin– dira zuhaitz protagonistak.
Ibilbide honetako parkerik berriena da. Bertan daude espaziora
eramango zaituzten Iruñeko Planetarioa eta Galaxiaren Lorategia.

Jarduerak beste parke batzuetan
• Yamaguchi. Iruñeko Planetarioa. www.pamplonetario.org.
Tel.: 948 26 00 04.
• Galaxiaren lorategia: Interpretazioko jolas interaktiboa.
• Taconera parkea: Patinodromoa eta animaliak lubanarroetan.

