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ATERPETXEAK 
 
 
ZUHATZA IRLAKO ATERPETXEA  
 2030 posta-kutxa. Zuhatza Irla. Uribarri Ganboa  
 01520 ARRAZUA-UBARRUNDIA  
 
 Telefono-zenbakia: 945 299914 / 945 181988 (erreserbak)  
 Faxa : 945181768 / 945299991  
 http://www.alava.net/ifj  
  
 zuhatza@ifj.alava.net  
 ifj@alava.net  
 Oharrak:  Arabako Foru Aldundiaren mendeko Gaztediaren Foru Erakundearena eta REAJ sarearena da.  

Kokapena: Zadorrako urtegian (Uribarri-Ganboako aintziran, alegia) kokaturik dago, A-3002 errepidetik 
joanez gero, Gasteiztik 15 km-ra.  
 Edukiera: 500 plaza, olanazko dendetan eta egurrezko 40 etxolatan (literatan).  
 Gutxienez 12 pertsonakoak diren talde antolatuei irekita dago. Kultura-elkarteei, kirol-elkarteei, 
ekologisten elkarteei eta antzekoei emango zaie lehentasuna. Familiek erabil dezakete. Ez zaie pertsona 
indibidualei alokatuko.  
 Ezaugarriak: hiru eremutan banaturik dago: logelen eremua, zerbitzu nagusien eremua eta uretako 
jardueren eta bainuen eremua. Egurrezko etxoletan egiten da lo. 24 orduz medikua.  
 Jarduerak: piraguismoa, arraunketa, windsurf-a, optimist-a, pedalo-ak eta pilotalekuko jarduerak, begirale 
espezialisten zaintzapean. Nahitaezkoa da salbamendu-jakak erabiltzea.  
 Bazkari-zerbitzua du (apirilaren bukaeratik urriaren hasiera arte).  
 Arabako Foru Aldundiak aintzatetsitako instalazioa.  

 
 
 
 
ESPEJOKO JORGE DIEZ ELORZA ATERPETXEA  
 Saturnino Salazar kalea, 24. Espejo  
 01423 VALDEGOVIA  
 
 Telefono-zenbakia: 945 351150 / 945 181988 (erreserbak)  
 Faxa : 945 351150 / 945 181768 (erreserbak)  
  
 ifj@alava.net  
 espejo@ifj.alava  
 Oharrak:  Arabako Foru Aldundiaren Gaztediaren Foru Erakundearen mendekoa da.  

Edukiera: 46 plaza literatan (4 eta 6 plazako logelak, bainugelarekin).  
 Gutxienez 12 pertsonakoak diren talde antolatuei irekita dago. Kultura-elkarteei, kirol-
elkarteei, elkarte ekologikoei eta REAJeko aterpetxe-txartela duten indibidualei emango 
zaie lehentasuna.  
 Ezaugarriak: zaharberritutako eskola bat da, hiru eraikinek osaturikoa. Eraikin nagusiak 
sukaldea, jantokia, egongelak eta bainugela duten logelak ditu. "Etxe txiki" delakoak 
egongelak eta pertsona anitzentzako logelak ditu. Aterpetxean kirol-zelaiak, telebista- eta 
bideo-gelak, zabuak, patinak eta bizikletak eta errekako urarekin egindako igeritokia 
daude. Aterpetxetik 200 m-ra estaliriko kiroldegia dago. Ur beroa eta berokuntza ere 
baditu.  
 Inguruetan oinezko zein bizikletazko txango kulturalak eta ekologikoak egiteko 
dokumentazioa dago bertan.  
 Bazkari-zerbitzua eskaintzen du.  
 Urte osoan erabil daiteke (abuztuko 2. hamabostaldian eta abenduaren 22tik 
urtarrilaren 6ra bitartean izan ezik).  
 Arabako Foru Aldundiak aintzatetsitako instalazioa.  
 Nahitaezkoa da aterpetxe-txartela edukitzea. 
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BARRIAKO ATERPETXEA  
 Barria-Narbaxa  
 01208 DONEMILIAGA  
 
 Telefono-zenbakia: 945 317132 / 945 181988 (taldeentzako erreserbak) 
 Faxa : 945 317168 / 945 181768 (erreserbak)  
 http://www.alava.net/ifj  
  barria@ifj.alava.net  
 ifj@alava.net  
  
Oharrak:  Arabako Foru Aldundiko Gazteriaren Foru Erakundearen eta REAJen mendekoa da. Nahitaezkoa da 

aterpetxe-txartela edukitzea.  
Kokapena: Gasteiztik 25 km-ra dago (Urkillako mendilerroan).  
 Edukiera: 200 plaza (ezgaituei egokitutako bi logela ditu).  
 Gutxienez 12 pertsonakoak diren talde antolatuei eta norbanakoei irekita dago. Kultura-elkarteei, kirol-
elkarteei eta elkarte ekologikoei emango zaie lehentasuna.  
 Ezaugarriak: zaharberritutako XII. mendeko monastegi zistertarra. Jantokia (bazkari-zerbitzuarekin), 
bilera-gelak, telebista- eta bideo-gela, haur-jokoetarako eremua eta kirol-zelaiak ditu. Berokuntza eta ur 
beroa.  
 Inguruetan bizikletazko edo oinezko txango ekologiko eta kulturalak egiteko dokumentazioa dago bertan.  
 Patinak eta bizikletak ditu eskuragarri.  
 Urte osoan erabil daiteke.  
Arabako Foru Aldundiak aintzatetsitako instalazioa.  
 
 
 
 
 
 
 

CARLOS ABAITUA ATERPETXEA  
 Isaac Díez Eskultorearen kalea, z/g  
 01007 VITORIA-GASTEIZ  
 
 Telefono-zenbakia: 945 148100 (norbanakoentzako erreserbak) /  
 945 181988 (taldeentzako erreserbak)  
 Faxa : 945 148100 / 945 181768 (erreserbak)  
 http://www.alava.net  
  
 carlosabaitua@ifj.alava.net  
  
Oharrak:  Arabako Foru Aldundiko Gazteriaren Foru Erakundearen mendekoa da.  

Kokapena: El Batán bizitegi-auzoan dago, Mendizorrotzako kirol-instalazio eta 
igerilekuetatik 200 m-ra.  
Gutxienez 12 pertsonakoak diren talde antolatuei eta REAJeko aterpetxe-txartela dutenei 
irekita dago.  
 Edukiera: 100 plaza.  
Ezaugarriak: bainugela duten 3-4 plazako logelak eta bainugelarik gabeko pertsona 
anitzentzako logelak. Telebista- eta bideo-gelak, ur beroa eta berokuntza ditu. Hiria 
bisitatzeko dokumentazioa dago bertan.  
 Bazkari-zerbitzua eskaintzen du.  
 Urritasunak dituztenentzat egokituta dago.  
 Urte osoan erabil daiteke.  
 Arabako Foru Aldundiak aintzatetsitako instalazioa.  
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BIZIKIDETZA-ETXEAK 
 
RIVOTORTO ETXEA  
Santa Klara plaza, z/g  
01200 SALVATIERRA-AGURAIN  
 
Telefono-zenbakia: 945 300062 Faxa : 945 312449  
 
clarisas@arrakis.es  
Oharrak:  Arreba Klaratarrei loturik dago.  

Edukiera: 14 plaza.  
Erlijio-jarduerak garatu nahi dituzten begiraleeiirekita dago, hau da, Fede Kristauarekin konprometitutako 
helduei. Komunitateko kapera erabiltzeko aukera dago.  
Ezaugarriak: sukaldea, egongela-jangela, bi logela (bata 10 plazakoa, 4koa bestea, beti ere, literatan), 
komuna eta dutxak.  
Berokuntza zentrala, burusiak eta maindireak ditu.  
Ez du bazkari-zerbitzurik eskaintzen.  
Urte osoan erabil daiteke.  

 
 
 
CLARETIANOS ELKARTEGIA  
Zuhatzu errepidea, 12  
01200 AGURAIN  
 
Telefono-zenbakia: 945 300214 Faxa : 945 300212  
 
CMFAGURAIN@terra.es  
Oharrak:  Misiolari Klaretiarren mendekoa da.  

Edukiera: 90 plaza (oheetan).  
Gutxienez 20-25 pertsonakoak diren talde antolatueiirekita dago. Ez zaie norbanakoei 
alokatzen.  
Ezaugarriak: Hiru solairuko eraikina da. Jantokia, 2 areto handi eta bilera, eskulan eta 
abarretarako beste 4. DVDa eta bideoa dituen aretoa. Pertsona anitzentzako logelak: 2 
plazako 6 eta 20 oheko logelak. Berokuntza. Estaliriko pilotalekua eta patioak dituen 
kiroletarako eremua. Estaliriko klaustroa eta lorategia.  
Bazkariak zerbitzatzen ditu.  
Urte osoan erabil daiteke, abuztuan izan ezik.  

 
 
 
LA ENCINA BIZIKIDETZA ETXEA  
Arteko Aldapa, 5  
01474 ARTZINIEGA  
 
Telefono-zenbakia: 945 396010 (Anaia Maristak) Faxa : 945 396010  
 
convivenciaslaencina@planalfa.es  
Oharrak:  Gutxienez 20 pertsonakoak diren talde antolatueiir ekita dago. Ez zaie indibidualei alokatzen.  

Edukiera: 100 plaza.  
Ezaugarriak: hiru solairuko etxea da. Sukalde-jantokia, bilera-gelak, hiru ikasgela, pertsona anitzentzako 
hiru logela, jokoetarako gela, ekitaldi-aretoa, telebista-gela; berokuntza eta ur beroa; tapakiak; kirol-zelaiak 
eta estaliriko frontoia ditu.  
Etxearen inguruko lursailean kanpatzeko aukera dago (80 plaza).  
Ez du bazkari-zerbitzurik. Bertan kuzinatzeko aukera dago.  
Minusbaliatuentzat egokiturik dago.  
Urte osoan erabil daiteke, abuztuan izan ezik.  
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SAN FRANCISCO DE ASÍS ATERPETXEA  
Albeiz  
01260 ASPARRENA  
 
Telefono-zenbakia: 945 262452 (eliza) / 945 261676  
 
cczaramaga@terra.es  
 
Oharrak:  Gasteizko Asisko San Frantzisko elizaren mendekoa da.  

Edukiera: 45 plaza.  
Hezkuntza-programak dituzten taldeei edo eliza-taldeeiirekita dago.  
Ezaugarriak: Bi solairuko etxea da. Beheko solairuan bi sukalde, bi areto (euretako bat beheko suarekin), 
komunak (2 dutxa) eta egurtegia daude; lehen solairuan hiru logela daude (literekin). Ur beroa.  
Bertan kuzinatzeko aukera dago.  
Urte osoa irekita dago.  
Arabako Foru Aldundiak aintzatetsiko instalazioa.  
 
 
 
 

OZAETA ELIZA ETXEA  
Ozeta  
01206 BARRUNDIA  
 
Telefono-zenbakia: 945 252661  
 
sanjosedearana@euskalnet.net  
 
Oharrak:  Aranako San Jose elizaren mendekoa da.  

Edukiera: 40 plaza.  
Ezaugarriak: Hiru solairuko eraikina da. Beheko solairuan egongela dago; lehen solairuan jantokia, 
hornituriko sukaldea eta bi dutxa dituzten bainugelak daude; bigarren solairuan 3 logela daude. Ur beroa eta 
berokuntza, olgetarako eremu txikia. Etxeak inguruan lursaila du.  
Urte osoan erabil daiteke. Gabonetan itxita dago.  
Hezkuntza-asmoak dituzten taldeei irekita dago.  
Arabako Foru Aldundiak aintzatetsitako instalazioa.  
 
 
 
 

OZETAKO ELIZA ETXEA. ALDAIPE  
Ozeta  
01206 BARRUNDIA  
 
Telefono-zenbakia: 945 317178 / 945 265545 (eliza)  
 
pabetxuko@terra.es  
 
Oharrak:  Abetxukuko San Jose Langile elizaren mendekoa da.  

Gazteen taldeei lehentasuna ematen zaie. Norbanakoak ere onartzen ditu.  
Edukiera: 60 pertsona.  
Ezaugarriak: sukaldea, egongela, jantokia, ur beroa, berokuntza, dutxadun bainugelak 
eta 3 logela (10, 20 eta 30 pertsonarentzat) ditu. Jarduerak egiteko bi areto ditu.  
Arabako Foru Aldundiak aintzatetsitako instalazioa.  
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BERNEDO, ARABAKO MENDIALDEKO GAZTE ATERPETXEA. 
OKON OSTATUA  
Santa Kurutze errepidea, 61  
01118 BERNEDO  
 
Telefono-zenbakia: 945 378215 / 679 173265 Faxa : 945 378215  
 

Oharrak:  Bernedoko Udalaren mendekoa da.  
Edukiera: 90-100 plaza.  
Ezaugarriak: Bi solairuko eraikina da. Solairu bakoitzean bi modulu daude. Modulu 
bakoitzean 20 plazako logela bat (10 litera), jantokia, sukaldea, biltegia, konketak, 2 dutxa 
dituzten bainugelak, begiraleentzako 3 logela (lau plazakoa bakoitza, konketadunak) eta 
telebista eta bideoa dituzten jardueretarako gelak daude. Ur beroa eta berokuntza zentrala. 
Korridore zabalak. Beheko solairuan konketak eta dutxak daude.  
Etxearen behealdean jarduerak burutzeko patio handia dago. Etxearen aldamenean 
estaliriko udal-pilotalekua dago.  
Gosaria, bazkaria eta afaria hartzeko aukera dago.  
Gutxienez 12 pertsonakoak diren taldeeiirekita dago. Norbanakoek kontsultatu behar 
dute.  
Urte osoan irekita dago, jaiegun nazionaletan izan ezik.  
Astialdiko ekintzak egiteko aukera dago, begiralearekin.  
REAJ sareko aterpetxea da.  
Arabako Foru Aldundiak aintzatetsitako instalazioa.  
 
 
 

ERROTAZARRA ATERPETXEA  
Barria-Narbaxa  
01208 DONEMILIAGA  
 
Telefono-zenbakia: 629 755135 (Raúl) / 945 284000 (ikastetxea) 
/ 945317104 Faxa : 945 264105 (ikastetxea)  
http://www.epvasconia.com  
 
epvitoria@epvasconia.com  
 
Oharrak:  Calasanz Ikastetxearen mendekoa da (Federico Baraibar kalea, 36).  

Edukiera: 60 plaza.  
Ezaugarriak: Bi solairuko eraikina da. Beheko solairuan sukaldea (plater-garbigailua 
duena), biltegia, jantokia, jardueretarako 3 areto, pertsona batentzako logela (komuna eta 
botikina dituena) eta bainugelak daude. Lehen solairuan 4 logela (literak, komunak eta 
dutxak dituztenak) eta kapera daude. Gainera, berokuntza zentrala, ur beroa eta telebista 
ditu. Etxearen inguruetan lursaila dago, saskibaloi-kantxa, futbol-zelaia eta negutegia 
bertan daudelarik.  
Gutxienez 20 pertsonakoak diren talde antolatueiirekita dago.  
Urte osoan erabil daiteke. Ikastetxeko ikasleek lehentasuna dute.  
 
 

AITXUR OTOITZ ETXEA  
Arreba Merzedarioak  
01260 EGINO  
 
Telefono-zenbakia: 945 314637  
mercedariase@terra.es  
Oharrak:  Erretiro bila dabiltzan norbanakoentzat, taldeentzat, elizetako taldeentzat, pastoraltza-taldeentzat, astialdiko 

taldeentzat, Gurutze Gorriarentzat, eskautentzat da, besteak beste.  
Edukiera: 74 pertsona.  
Ezaugarriak: sukaldea, jantokia, bilera-gela, erabilera anitzetarako aretoa.  
Urte osoan erabil daiteke.  
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OREITIAKO ELIZA ETXEA  
Argomaiz - Oreitia errepidea (San Andres Parrokia:  
Kolonbia kalea, z/g. 01009 - Gasteiz)  
01192 VITORIA-GASTEIZ  
 
Telefono-zenbakia: 945 243658 (eliza)  
Oharrak:  Gasteizko San Andres elizaren mendekoa da.  

Edukiera: 32 plaza (literatan).  
Elizako taldeei eta heziketa helburu duten gizarteko taldeei zein talde antolatueiirekita dago. Ez zaie 
norbanakoei alokatzen.  
Ezaugarriak: Bi solairuko etxea da. Beheko solairuan egongela-jantokia, sukaldea, bilera-gela, komunak eta 
dutxak ditu; lehen solairuan pertsona anitzentzako bi logela, monitoreentzako gela, otoiztegia eta 
garbiketarako materialaren gela daude. Txanponak sartuta funtzionatzen duen gasezko berokuntza. Telebista, 
DVDa eta bideoa dituen altzaria.  
Aparkalekuak.  
Etxearen inguruan etxeari dagokion lursaila dago.  
Bertan kuzinatzeko aukera dago.  
Urte osoan erabil daiteke, abuztuan izan ezik.  
Arabako Foru Aldundiak aintzatetsitako instalazioa.  

 
 
 
 
 
GELTOKI ETXEA  
Okinako mendatea - Otazu errepidea  
01194 VITORIA-GASTEIZ  
 
Telefono-zenbakia: 945 161687 Faxa : 945 161952  
http://www.vitoria-gasteiz.org/erdu  
 
erdu@vitoria-gasteiz.org  
 
Oharrak:  Erdu-k kudeatutako zerbitzua.  

Gasteiztik 7 km-ra dago eta 2000 m2-ko azalera du.  
Gasteizko gazteen elkarteei, Gasteizko gazteei zuzendutako ekintza eta jarduerak antolatzen dituzten 
elkarteei eta gazte taldeeizuzenduta dago.  
Edukiera: 18 plaza (literak).  
Ezaugarriak: egongela-jangela-sukaldea, bi logela (6 eta 12 plazakoak), 3 dutxa, 3 komun, terraza, 
lorategia. Gasoilezko berokuntza.  
Ez da janaririk zerbitzatzen. Bertan kuzinatzeko aukera dago.  
Urte osoan erabil daiteke, abuztuan, Gabon egunean eta Gabon Zahar egunean izan ezik.  
Etxea alokatzeko arautegi berezia dago.  
Arabako Foru Aldundiak aintzatetsitako instalazioa.  
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LABRAZAKO ATERPETXEA  
Kontzepzio plaza, 6. Labraza  
01313 OION  
 
Telefono-zenbakia: 945 601906  
 
mucechas@terra.es  
 
Oharrak:  Oiongo Santa Maria elizaren mendekoa da.  

Edukiera: 32 plaza. Gutxienez 5 pertsonakoak diren taldeei irekita dago. Elkarteei 
zuzendua. Ez zaie norbanakoei alokatzen.  
Ezaugarriak: Bi solairu ditu. Beheko solairuan egongela eta sukaldea daude; lehen 
solairuan logelak eta komunak. 2 logela ditu (30 ohe guztira). Tapakiak, jantokia, 30 
pertsonarentzako jateko eta kuzinatzeko tresnak, 3 dutxa, 6 konketa, 5 komun, berokuntza, 
bilera-gela, hozkailua eta mikrouhin-labea ditu. Aterpetxearen ondoan udal-pilotalekua 
dago (estali gabea).  
Bertan kuzinatzeko aukera dago. Txanpon bidezko berogailu zentrala.  
Ez dago bazkari-zerbitzurik.  
Urte osoan irekita dago.  
Arabako Foru Aldundiak aintzatetsitako instalazioa.  
 

 
ANGOSTOKO ATERPETXEA  
Angostoko Santutegia. Villanañe  
01426 VALDEGOVIA  
 
Telefono-zenbakia: 945 353021 Faxa : 945 353220  
http://www.angosto.org  
 
angostos@telefonica.net  
Oharrak:  Edukiera: 56 pertsona.  

Ezaugarriak: 3 modulutan banatuta dago: euretako bi 16 plazakoak dira, bestea 24 plazakoa da. Bi ohe 
dituen beste logela bat dago. Sukalde industrial bikoitza, 80 pertsonarentzako jantokia, egongela eta 200 m2-
ko egongela handia ditu. 15 komun eta 7 dutxa ditu, berokuntza, ur beroa, landa eta olgetarako plaza. 3 km-
ra Villanueva dago. Bertan klimatizaturiko igerilekuak daude.  
Talde antolatueiirekita dago. Lehentasuna emango zaie eliza-taldeei. Ez zaie norbanakoei alokatzen.  
Ordutegia: 23:00etatik aurrera isiltasuna gorde behar da etxearen inguruetan.  
Urte osoan erabil daiteke.  
 
 
 

APODAKA ELIZA ETXEA  
Apodaka  
01140 ZIGOITIA  
 
Telefono-zenbakia: 945 247822  
 
parrosanmartin@telefonica.net  
 
Oharrak:  San Martin elizaren mendekoa da (Gotzaingoa).  

Edukiera: 30 plaza.  
Ezaugarriak: Hiru solairuko etxea da. Beheko solairuan hornituriko sukaldea, jantokia eta dutxak dituzten 
komunak daude. Goiko solairuetan hiru logela eta bilera-gela bat daude. Gasoil bidezko berokuntza. Herrian 
bolatokia dago.  
Talde antolatuei eta hezkuntza-xedeak dituzten elizetako taldeei irekita dago.  
Urte osoan erabil daiteke.  
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IÑAKI GOIKURIA ATERPETXEA  
Markina kalea, z/g. Sarria  
01139 ZUIA  
 
Telefono-zenbakia: 94 4008060 (Suspergintza) / 902 540 999 
 Faxa : 94 4008061 (Suspergintza)  
http://www.suspergintza.net  
 
albergues@suspergintza.net  
 
Oharrak:  Bilboko Suspergintza elkarteak kudeatzen du.  

Edukiera: 64 plaza (literak).  
Gutxienez 25 pertsonakoak diren taldeei lehentasuna ematen zaie.  
Ezaugarriak: sukaldea, jantokia, bilera-gela, ekintza anitzetarako aretoa, 2 logela (32 plazakoa bakoitza). 
Berokuntza eta ur beroa. Kirol-instalazioak (futbol-zelaia).  
Etxearen inguruko lursailean kanpatzeko aukera dago (50 plaza).  
Aterpetxea Gorbeiako Parke Naturalean kokaturik dago.  
Jarduerak: eskolaumeentzako ingurumen-hezkuntzako programak eskaintzen ditu; Gorbeiako Parkera 
bisitaldiak; abentura-kirola.  
Bazkari-zerbitzua ere badu.  
Urte osoan erabil daiteke, abenduaren 31n eta urtarrilaren 1ean izan ezik.  

 
  
 

 
 
 
 

FEYDA ZENTROA  
Domingo Sautu kalea, 65. Murgia  
01130 ZUIA  
 
Telefono-zenbakia: 945 430710 Faxa : 945 430771  
http://www.feyda.net  
 
murgia@feyda.net  
 
Oharrak:  Edukiera: 300 pertsona.  

Ezaugarriak: pertsona birentzako logelak (30 plaza); beste plaza guztiak aterpetxekoak dira. 7 egongela; 
mahai-jokoak, pin-pong-a, antzerkia, zinema, futbol-zelaiak, saskibaloi-kantxak eta eskubaloi-zelaiak.  
Udan ingeleseko udalekuak antolatzen ditu.  
Talde antolatuei eta norbanakoeiirekita dago.  
Urte osoan erabil daiteke (udan ingeleseko udalekuak ditu).  
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BASERRI-ESKOLAK 

 
 

 
 
 
LURKOI BASERRI ESKOLA  
 Santa Luzia kalea, 1. Elortza  
 01129 ARRAIA-MAEZTU  
 
 Telefono-zenbakia: 945 410032 Faxa : 945 410246  
 http://www.lurkoi.net  
  
 informacion@lurkoi.net  
  
Oharrak:  Gutxienez 15 pertsonakoak diren taldeei zuzendurik dago.  

Edukiera: 75 pertsona.  
 Ezaugarriak: Arabako Mendialdean kokaturik dago, Izkiko Parke Naturalaren aldamenean. Bertan 
baserriko lanak egiten dira, adibidez, baratzea, elikagaien transformazioa, eskulangintza-lantegiak, 
ingurumena eta abar. Hiru solairuko eraikina da. Sukaldea, beheko sua duen 90 pertsonarentzako jantokia, 
hiru lantegi, adierazpeneko tailerrak egiteko aretoa. 60 plazako logela eta bainugela duen 3 plazako beste 
logela bat. Berokuntza eta ur beroa. Egurrezko labea ogia egiteko. Tapakiak. Korta, baratzea eta negutegia.  
 Bertan bazkariak zerbitzatzen dira.  
 Bertan kuzinatzeko aukera dago.  
 Urte osoan erabil daiteke.  
 Jarduerak: udalekuak, taldeentzako egonaldiak asteburuetan.  
 Udan ingelesezko udalekuak, ikasturtean 7 eta 16 urte bitarteko neska-mutilentzako egonaldiak. Tailerrak 
eta mendi-ibiliak.  
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ATERPEAK 
 
 
 
GOIZALDE MENDI ATERPETXEA  
Jose Pikaza kalea, 3  
01470 AMURRIO  
 
Telefono-zenbakia: 945 025255  
http://www.mendikolagunak.com  
 
mendikolagunak@mendikolagunak.com  
 
Oharrak:  Mendiko Lagunak Taldearen mendekoa da.  

Edukiera: 16 plaza.  
Talde eta norbanakoei irekita dago. Mendiarekin zerikusia duten jarduerak egiteko instalazioa. 
 
 
 
 
 

OKONGO GURE AMAREN SANTUTEGIA  
Eliza-etxea  
BERNEDO  
 
Telefono-zenbakia: 945 378043  
 
 
Oharrak:  Ezaugarriak: jantokian 120 pertsona eta lo egiteko 40 pertsona (oherik gabe).  

Ezaugarriak: areto handi bat da, eta bertan lo egin daiteke. Komunak eta dutxak ditu. Kanpatzeko eremua 
du.  
Nahitaezkoa da erreserba egitea.  
Abisua emanez gero, taberna irekitzen du.  
Urte osoan irekita dago.  
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2009.eko otsailan bukatuta. 
www.gazteinformazioa.net tik lortutako informazioa 

 


