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ATERPETXEAK 
 
 
 
 
KOTORRIO ATERPETXEA  
Putxeta-Kotorrio auzoa, 85  
48509 ABANTO-ZIERBENA  
 
Telefono-zenbakia: 94 6362968  
 
 
Oharrak:  Edukiera: 42 plaza, literetan (bi gela, bata 24 plazakoa eta bestea 18koa).  

Nori irekia: talde antolatuak (gutxienez 20 pertsonakoak). Abanto-Zierbenako Udalaren mendekoa da.  
Ez zaie indibidualei alokatzen.  
Horniketa: hornitutako sukaldea, jantokia, egongela, bi konketa (6 dutxa); berokuntza eta ur beroa, aterpeko 
frontoia.  
Bertan ez da janaririk zerbitzatzen. Bertan kuzina daiteke.  
Urte osoan zehar erabil daiteke.  
 
 
 
 
 

MENDIZ AIN ATERPETXEA  
 San Martin auzoa  
 48810 ALONSOTEGI  
  
 Telefono-zenbakia: 635 748367  
 http://www.alonsotegi.org  
   
Oharrak:  Alonsotegi Udalarena da.  

19 plaza ditu, 4 gelatan bananduta, gela bat elbarrituentzat egokituta dago, egongela bat telbista eta musika 
ekipoatekin, jantoki ta sukalde bat dago.  
 Alokatu daiteke aterpetxe guztia edo gelaz gela.  
 
 
 
 

ORUE ATERPETXEA  
San Miguel auzoa, 2  
48340 AMOREBIETA-ETXANO  
 
Telefono-zenbakia: 656282162  
 
pasiotar@orue.biz  
Oharrak:  Edukiera: 40 plaza (literatan).  

Ezaugarriak: 20 plazako logela 2 (5 ohe eta 15 litera), sukaldea (bazkari zerbitzua 
dago), labea eta mikrouhina (janaria kanpotik ekartzekotan), jangela, erabilera 
anitzeko aretoa, ekitaldi-aretoa, kapera, aparkalekua eta berdeguneak. Berogailuak, 
ur beroa eta dutxak.  
Urte osoan erabil daiteke.  
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LA ESTACIÓN ATERPETXEA  
Laureta auzoa, z/g  
48879 ARTZENTALES  
 
Telefono-zenbakia: 605 716757  
http://www.alberguelaestacion.com  
http://www.suspergintza.net  
 
albergue@alberguelaestacion.com  
Oharrak:  Edukiera: 16 plaza.  

Ezaugarriak eta zerbitzuak: aterpetxea, kanpamentuak, ikasketa-bidaiak eta eskola-umeentzako 
egonaldiak. Jantoki-zerbitzua, begiraleak, erabilera anitzetako aretoak, telebista-gela, berdeguneak, 
berokuntza, ur beroa, pertsona batentzako, birentzako eta hiru pertsonarentzako logelak. Etxe guztia 
alokatzen da. Urte osoan irekita dago. 
Bizkaiko Foru Aldundiak aintzatetsitako instalazioa. 
Aterpetxe-txartela duten indibidualei alokatzen zaie REAJ. 
 
 
 
 

ITURRALDE ATERPETXEA  
Barrenkalea, 1 (Arrazola)  
48291 ATXONDO  
 
Telefono-zenbakia: 94 4244954 (Erreserbak) Faxa : 94 4230789  
 
bilbao@itakaeskolapios.org  
 

Oharrak:  Edukiera: 60 plaza.  
Gutxienez 16 pertsonako taldeentzatirekita dago. Batez ere euskaldun 
taldeentzat, parrokiako taldeentzat, eskautentzat, astialdiko taldeentzat eta 
udalekuetarako. Talde antolatuak.  
Ezaugarriak: 3 solairuko baserria, sukalde bat, 2 jangela, 2 egongela, 
komunak (9 dutxa), kapera, 6 logela, bilera-gela, eskulanetarako gela. 
Berokuntza zentrala eta ur beroa. Bertan burusiak,cassette- a, bideoa, 
telebista, diapositiben proiektagailua, futbol-zelaiak eta jostatzeko eremua ere 
aurki daitezke.  
Urte osoan erabil daiteke.  
Bizkaiko Foru Aldundiak aintzatetsitako instalazioa. 

 
 
 
 
 

ATXONDOKO ATERPETXEA  
San Juan, 10. Axpe auzoa  
48292 ATXONDO  
 
Telefono-zenbakia: 94 6584525 / 94 4260793 (erreserbak)  
Faxa : 94 4260793  
 
 
Oharrak:  Atxondoko Udalaren mendekoa da eta Xibiri Elkarteak kudeatzen du.  

Edukiera: 33 plaza (literak).  
Gutxienez 22 pertsonako talde antolatuentzatirekita dago. Lehentasuna emango zaie gazte-taldeei, elkarteei, 
ikastolei eta abarri. Ez zaie indibidualei alokatuko.  
Ezaugarriak: 3 logela, sukaldea, 2 jangela, tximinia. Berokuntza eta ur beroa, 3 bainugela, dutxak, 
egongelak, jardueretarako gelak eta telebista- eta bideo-gela.  
Bertan janaria prestatzeko aukera dago.  
Urte osoan erabil daiteke.  
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GARBEA ATERPETXEA  
La Costanilla auzoa, z/g  
48800 BALMASEDA  
 
Telefono-zenbakia: 902 540999 Faxa : 94 4008061  
http://www.albergues.suspergintza.net  
http://www.suspergintza.net  
 
albergues@suspergintza.net  
 
Oharrak:  Suspergintza Elkarteak kudeatua.  

Edukiera : 24 plaza.  
Ezaugarriak : lehen solairuan sukaldean, jangela eta bi komun daude; bigarren 
solairuan 16 pertsonarentzako logela bat eta 4 pertsonarentzako logela bi daude.  
Aterpetxe ondoan barbakoa, mahaiak eta begiratokia daude.  
 
 
 
 
 
 

UMEEN ETXEA  
San Pelaio auzoa - Alde kalea, 55  
48130 BAKIO  
 
Telefono-zenbakia: 94 4731327  
 
 
Oharrak:  Otxarkoaga-Txurdinagako parrokiaren mendekoa da. Parrokiak berak kudeatzen du.  

Edukiera: 54 plaza.  
Ezaugarriak: 2 solairuko etxea, sukalde hornitu eta eraberritua, jakitokia, jangela-egongela, 4 dutxadun 
komunak, bilera-gela bat, 7 logela (54 ohe guztira), berogailu elektrikoa eta ur beroa, garbitokia, 3400 m2ko 
zelaia, dutxak eta komunak kanpoaldean.  
Janaria prestatzeko aukera dago.  
Gutxienez 20 pertsonakoak diren eta legalki erroldatuta dauden elkarteentzatirekita dago.  
Urte osoan erabil daiteke.  
Lehentasuna emango zaie Txurdinaga eta Otxarkoagako parrokietako taldeetakoei. Erreserbak egiteko 
hiruhileko bakoitza hasi baino 15 egun lehenago deitu behar da.  
 
 
 
 
 
 
 

MAÑUKO ATERPETXEA  
Mañu auzoa  
48370 BERMEO  
 
Telefono-zenbakia: 902 540999 Faxa : 94 4008061  
http://www.albergues.suspergintza.net  
http://www.suspergintza.net  
 
albergue@suspergintza.net  
 
Oharrak:  Suspergintza Elkarteak kudeatzen du.  

Edukiera: 20 plaza  
Ezaugarriak: 2 solairuko eraikina. Beheko solairuan: sukaldea, jangela, komuna 
eta pilotalekua. Lehenengo solairuan: logela bat eta komunak.  
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ALMIKE ATERPETXEA  
Almike auzoa  
48370 BERMEO  
 
Telefono-zenbakia: 902 540999 Faxa : 94 4008061  
http://www.albergues.suspergintza.net  
http://www.suspergintza.net  
 
albergues@suspergintza.net  
Oharrak:  Suspergintza Elkarteak kudeatzen du.  

Edukiera : 24 plaza.  
Ezaugarriak : beheko solairuan: logela bat eta komuna; lehen solairuan: sukaldea, 
jangela eta ezinduentzako komuna. Bigarren solairuan: logela bat eta komuna. 
Aterpetxetik gertu erretegia, zabuak eta elizako frontoia daude.  
 
 

OLAKUETA I, II ETA III ATERPETXEAK  
Elizondo plaza, 4 - 5 - 6  
48240 BERRIZ  
 
Telefono-zenbakia: 902 540999 Faxa : 94 4008061  
http://www.suspergintza.net  
http://www.albergues.suspergintza.net  
 
albergues@suspergintza.net  
Oharrak:  Elkarri itsatsita dauden hiru etxe dira. 76 plazako edukiera du.  

Gotzaingoarena da, baina Suspergintza Elkarteak kudeatzen du (telefono eta fax zenbakiak Suspergintzakoak 
dira).  
Gutxienez 15 pertsonakoak diren taldeeizuzendurik dago. Ez zaie norbanakoei alokatzen.  
Bazkari-zerbitzua eskaintzen du. Bertan janaria prestatzeko aukera dago.  
Ezaugarriak: Hiru etxe independente dira. Etxe bakoitza erdibitu daiteke, horrela aldi berean hiru taldek 
erabili ahal izango lukete. Etxe bakoitzean sukaldea, jantokia, bileretarako gela 2, ikasgela 1, 3 logela (4, 12 
eta 18 plazakoak), komunak, berokuntza eta ur beroa daude. Kirol-instalazioak, estaliriko pilotalekua, zabuak 
eta baratzea ditu.  
Jarduerak: hezkuntza-programak eta barnetegiak eskolaumeentzat, abentura-kirola, ibilbide turistikoak.  
Urte osoan erabil daiteke.     Minusbaliatuentzat egokitua. 
Bizkaiko Foru Aldundiak aintzatetsitako instalazioa. 

 
 
 

BILBOKO ATERPETXEA  
Basurtu - Kastrexana errepidea, 70  
48002 BILBAO  
 
Telefono-zenbakia: 94 4270054 Faxa : 94 4275479  
http://www.albergue.bilbao.net  
 
aterpe@albergue.bilbao.net  
 
Oharrak:  Bilboko Udalaren mendekoa da.  

Edukiera: 142 plaza. Hauetatik 12 ikasleentzako erreserbatuta daude.  
Zerbitzuak: pertsona batentzako 2 logela, bi pertsonarentzako 24 logela, hiru pertsonarentzako 4 logela, lau 
pertsonarentzako 14 logela eta sei pertsonarentzako 4 logela. Jantokia, erabilera anitzetako aretoak, telebista-
gela, liburutegia, ludoteka, kirol-zelaiak, landak, berokuntza, ur beroa eta komunak ditu.  
Done Jakue Bidea egiten ari diren erromesek lo egin eta gosaldu ahal izango dute 12,70 euroren truke, beti 
ere erromes-txartela baldin badute. Bertan Nazioarteko Aterpetxe Txartela egin daiteke.  
Unibertsitatean ikasten, praktikak egiten edo bekadun dabiltzan ikasle gazteei unibertsitate-egoitza zerbitzua 
eskaintzen die. Urte osoan irekita dago.     Bizkaiko Foru Aldundiak aintzatetsitako instalazioa. 
Aterpetxe-txartela duten indibidualei alokatzen zaie REAJ. 
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ZIORTZABEITIA ATERPETXEA  
Ziortza auzoa. Goiherria kalea, 13  
48279 BOLIBAR (MARKINA - XEMEIN)  
 
Telefono-zenbakia: 94 6165259  
 
 
Oharrak:  Edukiera: 48 plaza (36 litera eta 6 logela bikoitz)  

Zerbitzuak: sukaldea, jantokia, erabilera anitzetarako aretoak, telebista-gela, 
zelaiak, berokuntza eta ur beroa ditu; 1, 2 eta 3 pertsonarentzako logelak.  
Bertan kuzina daiteke.  
Urte osoan irekita dago.  Bizkaiko Foru Aldundiak aintzatetsitako instalazioa. 

 
 
 
 
PARIXIKO ATERPETXEA  
San Kristobal auzoa  
48350 BUSTURIA  
 
Telefono-zenbakia: 94 6870050 (Udala) Faxa : 94 6870063 (Udala)  
 
 
Oharrak:  Edukiera: 20 plaza (literatan).  

Talde antolatuei irekita dago .  
Ezaugarriak: Solairu bakarreko etxea. Sukaldea, egongela, komunak eta 2 logela 
ditu.Ez du jantoki-zerbitzurik. Bertan janaria prestatzeko aukera dago.  
Urte osoan erabil daiteke. Ez du sukaldeko tresnarik, beraz, taldeek 
kuzinatzeko behar duten guztia eraman beharko dute.  
 
 
 
 
 

ELANTXOBEKO ATERPETXEA  
Portua, 20  
48310 ELANTXOBE  
 
Telefono-zenbakia: 902 540999 Faxa : 94 4008061  
http://www.suspergintza.net  
http://www.albergues.suspergintza.net  
 
albergues@suspergintza.net  
 
Oharrak:  Elantxobeko Udalaren mendekoa da. Suspergintza Elkarteak kudeazen du (telefono 

eta fax zenbakiak Suspergintzakoak dira).  
Edukiera: 24 plaza (literatan).  
Gutxienez 15 pertsonakoak diren taldeei irekita dago. Ez zaie norbanakoei 
alokatzen.  
Ezaugarriak: sukaldea, egongela, komuna duten pertsona anitzentzako 2 logela (12 
plazakoak), erabilera anitzetarako aretoa, butano bidezko berogailuak, tximinia eta 
ur beroa.  
Jantoki-zerbitzua du. Bertan janaria prestatzeko aukera dago.  
Urte osoan erabil daiteke.  
Bizkaiko Foru Aldundiak aintzatetsitako instalazioa. 
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AKARLANDA ATERPETXEA  
Akarlanda errepidea, 7 (Goiherri)  
48950 ERANDIO  
 
Telefono-zenbakia: 902 540999 Faxa : 94 4008061  
http://www.suspergintza.net  
http://www.albergues.suspergintza.net  
 
albergues@suspergintza.net  
 
Oharrak:  Erandioko Udalaren mendekoa da eta Suspergintza Elkarteak kudeatzen du (telefono eta fax zenbakiak 

Suspergintzakoak dira).  
Edukiera: 32 plaza.  
Ezaugarriak: 2 solairuko eraikina. Beheko solairuan sukaldea (mantenu osoa eskatzeko aukera), jangela, 16 
pertsonarentzako 2 logela, komunak eta dutxak daude. Lehen solairuan erabilera anitzetarako 2 gela daude. 
Aterpetxe inguruan haurrentzako jokoetarako eremuak, futbol-zelaia, 2 saskibaloi-kantxa etaskate- pista 
daude. Ibilbideak antolatzen ditu. Urte osoan irekita dago. 12 eta 32 pertsona bitarteko taldeak. 
Bizkaiko Foru Aldundiak aintzatetsitako instalazioa. 

 
 
 
 
 
TXABARRIKO ATERPETXEA  
Txabarri auzoa, z/g  
48191 GALDAMES  
 
Telefono-zenbakia: 94 6504154 (Udala)  
 
Oharrak:  Galdamesko Udalaren mendekoa da.  

Edukiera: 36 plaza (literak)  
Gutxienez 22 pertsonako talde antolatuentzatirekita dago. Lehentasuna emango zaie gazteen taldeei, 
elkarteei, ikastolei eta abarri. Ez zaie familia edo indibidualei alokatuko.  
Ezaugarriak: sukaldea, tximinidun jangela-egongela, komunak eta dutxak, ataripea.  
Bertan janaria prestatzeko aukera dago.  
Urte osoan erabil daiteke.  

  Mementoz itxita egongo da handitze-lanak direla eta.. 
 

 
 
 
 

AREITZ SOROA ATERPETXEA  
 Arce Auzoa, 1  
 48191 GALDAMES  
 
 Telefono-zenbakia: 94 6101910 / 94 6104985 Faxa : 94 6104910  
 http://www.areitzsoroa.com  
  
 areitzsoroa@euskalnet.net  
  
Oharrak:  Taldeka nahiz bakarka joateko aukera ematen duen aterpetxe honek ostatua eta gosaria eskaintzen du.  

Gela bikoitzak ditu, baita ohatzedun gelak ere.  
 Inguruan ibilaldiak, mendi-ibiliak eta nekazaritza ekologikoari buruzko tailer praktikoak egin daitezke, 
aterpetxea baserri eskola ere badelako.  
 REAJ sarearen barruan dago.  
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ALBERGUE GERNIKA ATERPETXEA  
Kortezubi Bidea, 9  
48300 GERNIKA  
 
 
Telefono-zenbakia: 669 147347  
 
Oharrak:  Ezaugarriak : bainugela osodun bat, 7 logela (4/5 oheko 3 logela, 6/8 oheko 3 

logela eta 18 oheko logela bat), jantokia, telebista ikusteko egongela, igogailua eta 
terraza. Badauka ezinduentzako egokituriko logela eta bainugela bat.  
Sukalde zerbitzua eskaintzen du.  
Jarduerak: bizikleta, urpekaritza, eskalada, kayak, multiabentura, hegaztien 
behaketa, paintball, itsasontzi ibilaldiak, mendi-ibiliak,surf, kultur jarduerak, yoga...  
Bizkaiko Foru Aldundiak aintzatetsitako instalazioa. 
 
 
 
 
 
 

GORLIZKO ATERPETXEA  
Itsasbide kalea, 58  
48630 GORLIZ  
 
Telefono-zenbakia: 94 6774265 Faxa : 94 6770372  
http://www.gorlizaterpetxea.com  
 
troka@troka.com  
Oharrak:  Bizkaiko Foru Aldundiaren mendekoa da; Troka Abenturak kudeatzen du  

Edukiera: 54 plaza (literatan).  
Gutxienez 22 pertsonakoak diren talde antolatueiirekita dago. Lehentasuna emango 
zaie gazteen taldeei, elkarteei, ikastolei eta abarri. Aterpetxe-txartela duten 
bakarkako pertsonei ere alokatzen zaie.  
Ezaugarriak: 4 solairuko eraikina. Sotoan jantokia, sukaldea eta komunak daude. 
Lehen solairuan erabilera anitzeko bi areto eta bulegoa daude. Bigarren solairuan 
bost logela, komunak eta dutxak daude. Teilatupean lau logela daude. Berokuntza 
zentrala du. Kanpoaldean jarduerak burutzeko landak eta olgetarako eremua ditu. 
Hondartza 50 metrora dago. Kirol-abentura jarduerak antolatzen dira bertan.  
Mantenu osoko erregimena.   Urte osoan erabil daiteke.  
Eusko Jaurlaritzak aintzatetsitako instalazioa. 
 
 
 

GUEÑESKO ATERPETXEA  
Santxosolo auzoa, z/g  
48840 GUEÑES  
 
Telefono-zenbakia: 94 6690004 
 
 
Oharrak:    

Talde antolatueiirekita dago. Gazteen taldeei, elkarteei, ikastolei eta antzekoei 
lehentasuna emango zaie. Ez zaie pertsona indibidualei alokatzen.  
Edukiera: 36 plaza.  
Ezaugarriak: pertsona anitzentzako 2 logela, jardueretarako aretoa eta landak.  
Bertan janaria prestatzeko aukera dago.  
Urte osoan erabil daiteke.  
Gutxienez 2 eguneko egonaldia egin behar da.  
Gutxienez ere, 22 pertsonako taldea.  
Une honetan itxita dago obrak direla eta.  
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TOKI ALAI ATERPETXEA  
Oromiño auzoa, 22  
48200 IURRETA  
 
Telefono-zenbakia: 94 6817295 (Anaia Maristak) / 94 6817077 (aterpetxea)  
 
Oharrak:  Anaia Maristena da.  

Talde antolatuentzatirekita (gutxienez, 35 pertsonakoak).  
Edukiera: 70 plaza.  
Ezaugarriak: 2 solairuko eraikina. Solairu bakoitzean: hornitutako sukalde 1, 2 logela (literak), dutxak (8 
behean eta 4 goian) eta burusiak. Bilera-gelak, otoitz-gela txiki bat, jantokia, ikuzgailua, gasoilezko 
berokuntza eta ur beroa.  
Bertan kuzina daiteke.  
Jarduerak: erlijioarekin zerikusia duten jarduerak edo astialdiko jarduerak.  
Urte osoan erabil daiteke, abuztuan izan ezik (azken hau negozia daiteke).  

 
 
 
OREGI ATERPETXEA  
 Negrete, 7  
 48895 LANESTOSA  
 (BIZKAIA ) EUSKADI  
  
 Telefono-zenbakia: 94 6693204  
 http://www.basori.com  
  
 info@basori.com  
  
Oharrak:  Lanestosako Udalarena da eta Basorik kudeatzen du.  

Edukiera: 40 plaza.  
 Ezaugarriak: 3 solairu dituen etxea da. Beheko solairuan taberna eta jantokia daude. Lehenengo solairuan 
gela bikoitzak ditu eta bigarren solairuan ohatzeak dituzten hainbat gela. Solairu batetik bestera joateko 
igogailu modernoa dauka, eta gela eta bainugela bat ezinduentzako daude egokituta.  

 
 
 
 
TRINKETE ETXEA ATERPETXEA  
Eusebio Maria de Azkue, 5  
48280 LEKEITIO  
 
Telefono-zenbakia: 902 540999 / 902 540450 Faxa : 94 4008061 / 94 6844176  
http://www.albergues.suspergintza.net  
http://www.suspergintza.net  
http://www.trinkete.net  
 
albergues@suspergintza.net  
trinkete@suspergintza.net  
Oharrak:  Lekeitioko Udalarena da eta Suspergintza Elkarteak kudeatzen du.  

Edukiera: 56 pertsonarentzako lekua du eta gelak 2, 4, 6 eta 7 pertsonarentzat dira.  
Ezaugarriak: Pertsona ezinduentzat egokiturik dago. Egongela, ekintzetarako gelak, txartelarekin ordain 
daiteke, garbitokia, jokalekua, internet-egongela, jarduera-egitaraua eta otordu zerbitzua.  
Udal igerilekuen ondoan dago kokatuta. Hondartza 5 minutura dago.  
Hainbat jarduera egiteko aukera eskaintzen du: Itsas Eskolan egiteko jarduerak (itsaso eta arrantzarekin 
zerikusia dutenak), abentura-kirola eta "Playa de Ondarzabal" arrantzontzira bisita gidatuak.  
Ostatua eta gosaria, mantenu erdia eta mantenu osoa eskaintzen ditu  
Urte osoan zehar irekita.   Aterpetxe-txartela duten indibidualei alokatzen zaie REAJ. 
Eusko Jaurlaritzak aintzatetsitako instalazioa da.  
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ARTAPE GAZTE ATERPETXEA  
Elexalde auzoa, 7  
48382 MENDATA  
 
Telefono-zenbakia: 94 6257204 / 618 269404 Faxa : 94 6256504  
http://www.mendata.es  
 
mendata2@euskalnet.net  
 
Oharrak:  Edukiera: 36 ohe ditu lau logelatan. Logeletako bik 14na ohe dituzte; beste biek 4na ohe dituzte. 

Zerbitzuak: berokuntza (berogailuak), pilotaleku estalia, futbol-zelaia, saskibaloi-kantxa, lorategia, 
zabuak, liburutegia, audioteka, bi bilera-gela, jarduetarako bi gela, txangoak, mendi-ibiliak egiteko 
ibilbideak, zerbitzu medikoa, denda, auto eta autobusentzako doako aparkalekua.  
Bizkaiko Foru Aldundiak aintzatetsitako instalazioa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEAKAUR ATERPETXEA  
Meakaur Auzoa, 1  
48115 MORGA  
 
Telefono-zenbakia: 94 4911746 Faxa : 94 4911746  
http://www.albergue-meakaur.com  
 
acogida@albergue-meakaur.com  
 
Oharrak:  Aterpe hau Kirikek- kultura, aisia, kirola eta natur ekimenak- kudeatzen du (telefonoa eta faxa Kirikekoak 

dira).  
 Edukiera : 62 plaza (literatan).  
Ezaugarriak : kongresu aretoa, erakusketa eta proiektorea; sarbide, komun eta logela egokituak gurpildun 
aulkien erabilerarako; berogailu zentrala eta ur beroa; taberna, egongela handia (ludoteka, telebista, DVD 
eta karaoke); erabilera anitzetarako egongela; igogailua; jantokia eta konsignak.  
Urte osoan zehar irekita.  Aterpetxe-txartela duten indibidualei alokatzen zaie REAJ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ISLA KALE ATERPETXEA  
Bainutegi z/g  
48360 MUNDAKA  
 
Telefono-zenbakia: 94 6876071 Faxa : 94 6876100  
http://www.islakale.com  
 
info@islakale.com  
 
Oharrak:  Edukiera : 36 plaza.  

Ezaugarriak : 12 pertsonarentzako edukiera duten 3 logela (bat ezinduentzat egokituta dago), ekitaldi aretoa 
(56 pertsona) eta kiroldegi estalia (bertan gimnasio hornitua ere badago). Mantenu osoa eskatzeko aukera.  
Bizkaiko Foru Aldundiak aintzatetsitako instalazioa. 
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GOROZIKA ATERPETXEA  
Gorozika auzoa, 25  
48392 MUXIKA  
 
Telefono-zenbakia: 94 6731332 / 658 757834 Faxa : 94 6731332  
http://www.gorozika.com  
 
gorozikanatura@yahoo.es  
 
Oharrak:  Edukiera: 77 plaza (gutxienez 12 pertsonakoa diren taldeak). Norbanakoei aloka dakieke.  

Ezaugarriak: Hiru solairuko eraikina da. 2, 3, 4, 6, 8, 10 eta 30 oheko 17 logela ditu. Izarak (alokatu behar 
dira), burusiak, jantokia, 77 pertsonarentzako jateko tresnak, arropa-garbigailua, berokuntza, telefonoa, 
botikina, telebista, bilera-gela, eskulanetarako gela, bideo eta ikus-entzunezko materiala, pilotalekua.  
Bazkariak zerbitzatzen dira.  
Urritasunak dituztenei egokiturik dago: logela eta komun egokituak.  
Jarduerak: ogia egitea, papera birziklatzea, barazkiak landatzea, ura aztertzea eta abar.  
Bilbo Zaharra Euskaltegiak barnetegi gisa erabiltzen du.  
Urte osoan irekita dago.  
 
 
 
 

URDUÑAKO ATERPETXEA  
Urduña-Lendoño errepidea, 9  
48460 URDUÑA  
 
Telefono-zenbakia: 945 383923 / 94 4068746 (Erreserbak) Faxa : 945 383577  
 
orduna.aterpetxea@bizkaia.net  
 
Oharrak:  Bizkaiko Foru Aldundiaren mendekoa da eta hark kudeatzen du.  

Gutxienez 10 kideko talde antolatuentzatirekita dago. Lehentasuna emango zaie gazte-taldeei, elkarteei, 
ikastolei eta abarri. Aterpetxe-txartela duten indibidualei alokatzen zaie.  
Edukiera: 104 plaza (literak).  
Ezaugarriak: 3 solairuko eraikina, 92 pertsonarentzako 12 gela anitz, balio anitzeko 5 gela, komunak eta 
dutxak, komiteka, liburutegia, telebista- eta bideo-gela. Berokuntza eta ur beroa. Kirol-zelaiak (2 futbitoan 
jokatzeko eta 1 saskibaloian jokatzeko), kiroldegi estalia, haurrentzako parkea, berdeguneak. Aterpeak 12 
plazako eranskina dauka, 2, 3 eta 4 pertsonarentzako logelatan.  
Jantoki-zerbitzua ere badu.  
Zaindari-zerbitzua du.  
Urte osoan irekita.  
Eusko Jaurlaritzak aintzatetsitako instalazioa.  

 
 
 
 
JESUITEN ATERPETXEA ATERPETXEA  
Bengoetxea auzoa, 16  
48410 OROZKO  
 
Telefono-zenbakia: 94 4271818  
 
paraescjesuinda@terra.es  
 
Oharrak:  Edukiera: 34 + 4 arduradun.  

Ezaugarriak: sukaldea, jangela, egongela, tximinia, berokuntza. Kanpoaldean 
aretoa-futbol zelaia, saskibaloiko saski bi, pilotaleku estalia (txikia) eta 
berdeguneak.  
Janaria prestatzeko aukera. Urte osoan erabil daiteke.  



Bizkaia 

 

 12 

 
 
 

GAZTEENTZAKO PLENTZIAKO ATERPETXEA  
Ibiltoki kalea, 1  
48620 PLENTZIA  
 
Telefono-zenbakia: 94 6771866 / 94 6772878 / 94 4068746 (Erreserbak) Faxa : 94 6773041  
http://www.bizkaia.net  
 
plentzia.aterpetxea@bizkaia.net  
 
Oharrak:  Bizkaiko Foru Aldundiaren mendekoa eta hark kudeatzen du. IYHF-International Youth Hostel Federation (Gazte 

Aterpetxeen Nazioarteko Federazio) sarean sartuta dago.  
Talde antolatuentzat eta aterpetxe-txartela duten indibidualentzatirekita.  
Edukiera: 110 plaza  
Ezaugarriak:  130 pertsonarentzako jantokia, egongela-hemeroteka, telebista- eta bideo-gelak, irakurgela, liburutegia, 
ekitaldi-aretoa. Komuna duten gela bikoitz eta hirukoitzak. Bertan izarak, ur beroa, berokuntza eta botikina daude. 
Jokoetarako eremua, lorategia, telefono publikoa.  
Gela anitzak, balio anitzeko gelak.  
Gorliz eta Plentziako hondartzetatik hurbil dago.  
Jantoki-zerbitzua eta arropa-garbiketa eta plantxa zerbitzua eskaintzen ditu.  
Minusbaliatuentzat egokitua.  
Urte osoan erabil daiteke.  
Eusko Jaurlaritzak aintzatetsitako instalazioa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ARMAÑON ATERPETXEA  
Lehendakari Agirre etorbidea, 2  
48880 TURTZIOZ  
 
Telefono-zenbakia: 94 6693204  
 
 
Oharrak:  Basori kudeatzen du.  

Edukiera : 34 plaza.  
Ezaugarriak : 3 logela bikoitz, 15 pertsonarentzako edukiera duten bi logela, 
sukalde industriala, erabilera anitzeko jangela, egongela, ur beroa, berokuntza 
zentrala eta lorategia. Abenturazko kirola egiteko aukera. Aterpetxetik gertu kirol-
instalazioak daude.  
Bizkaiko Foru Aldundiak aintzatetsitako instalazioa. 
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OLALDE ATERPETXEA  
San Juan auzoa, z/g  
48145 UBIDE  
 
Telefono-zenbakia: 902 540999 Faxa : 94 4008061  
http://www.suspergintza.net  
http://www.albergues.suspergintza.net  
 
albergues@suspergintza.net  
 
Oharrak:  Gotzaingoaren mendekoa da baina Suspergintza Elkarteak kudeatzen du (telefono eta fax zenbakiak 

Suspergintzakoak dira).  
Edukiera: 24 plaza (literatan).  
Gutxienez 15 pertsonakoak diren taldeei irekita dago. Ez zaie norbanakoei alokatzen.  
Ezaugarriak: sukaldea, jantokia, 12 plazako 2 logela, komunak, berokuntza eta ur beroa. Futbol-zelaia, 
kulunkak, mahaiak eta barbakoak eta igerileku naturala errekan. Gorbeiako Parke Naturalean kokatuta dago.  
Etxearen inguruetan kanpatzeko aukera dago (40 plaza).  
Bazkariak zerbitzatzen ditu. Bertan janaria prestatzeko aukera dago.  
Jarduerak: eskola-umeentzako ingurumen-hezkuntzako programak, Gorbeiako Parke Naturalera bisitaldiak 
eta abentura-kiroleko jarduerak.  
Urte osoan erabil daiteke.  
Bizkaiko Foru Aldundiak aintzatetsitako instalazioa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA ARBOLEDA ATERPETXEA  
Gabriel Aresti kalea, 2  
48520 TRAPAGARAN  
 
Telefono-zenbakia: 94 6364327 / 94 4967717  
Faxa : 94 6604245 / 94 4966789  
http://www.haizelan.com  
 
arboleda@haizelan.com  
 
Oharrak:  Bizkaiko Foru Aldundiaren mendekoa da eta HAIZELAN-BESAIDEk kudeatzen du.  

Talde antolatuentzatirekita dago. Lehentasuna emango zaie gazteen taldeei, elkarteei, ikastolei eta abarri. 
Aterpetxe-txartela duten norbanakoei alokatzen zaie.  
Edukiera: 56 plaza (literatan).  
Ezaugarriak: jantokia, sukalde hornitua, balio anitzeko aretoak.  
Berokuntza eta ur beroa, dutxak, kanoia eta dvd. Kirol-zelaiak eta haurrentzako jokoen eremuak. 
Ingurumenarekin eta kirolarekin zerikusia duten hezkuntza-jarduerak antolatzen ditu.  
Mantenu osoko erregimena.  
Urte osoan erabil daiteke, Udalekuak direnean izan ezik.  
Eusko Jaurlaritzak aintzatetsitako instalazioa.  
Gazte Aterpetxeen Nazioarteko Sarearen mendekoa da (IYHF - International Youth Hostel Federation).  
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BIZIKIDETZA-ETXEAK 
GOGARTETXEA  
Larrea auzoa, 2  
48340 AMOREBIETA-ETXANO  
 
Telefono-zenbakia: 94 6730544 Faxa : 94 6734474  
 
gogartetxea@euskalnet.net  
 
Oharrak:  Karmeldar Oinutsena da.  

Edukiera: 54 plaza.  
Astialdiko eliza-taldeei zuzendurik dago.  
Ezaugarriak: Hiru solairuko eraikina da. Sukaldea, 2 jantoki; bilera, eskulan eta telebistarako 6 areto; 
pertsona batentzako zein birentzako logelak (40 logela); izarak eta burusiak; berokuntza eta ur beroa; bideoa 
eta ikus-entzunezko materiala. Kapera eta pilotalekua.  
Bertan bazkariak zerbitzatzen dira.  
Urte osoan erabil daiteke (uztailean eta abuztuan gogo-jardunak egiteko erreserbatzen da).  
  
 
 
 
 
 

MATURANA GAZTE ATERPETXEA  
San Lorenzo auzoa. La Veracruz komentua, Zallobente, 20  
48240 BERRIZ  
 
Telefono-zenbakia: 94 6225530 Faxa : 94 6225190  
 
 
Oharrak:  Berrizko Mesedetako Misiolarien komentuak kudeatzen du.  

Edukiera: 50 plaza.  
Lehentasuna emango zaie eliza-taldeei edo adimen- edo gorputz-urritasunak dituzten pertsonen taldeei. 
Taldeok gutxienez 15 pertsonakoak izango dira. Ez zaie norbanakoei alokatzen.  
Ezaugarriak: sukaldea, jantokia, bilera-gela, 24, 26 eta 2 plazako logelak, komunak, kapera. Jardueretarako 
landa. Berokuntza eta ur beroa.  
Ez da bazkaririk zerbitzatzen. Bertan janaria prestatzeko aukera dago. Urte osoan erabil daiteke, 
irailean izan ezik. 
 
 
 

BEGOÑAKO ANDRA MARIREN ELIZAREN ZENTROA  
Begoñako Ama kalea, 36  
48006 BILBAO  
 
Telefono-zenbakia: 94 4125943  
 
Oharrak:  Gotzaingoaren mendekoa da.  

Talde antolatuei zuzendurik dago.  
Edukiera: 77 plaza: 47 egoitzan (pertsona bat zein birentzako logelak, komunarekin) eta 30 aterpetxean 
(literadun logelak). Ez zaie norbanakoei alokatzen.  
Bazkari-zerbitzua eskaintzen du.  
Ezaugarriak: 120 pertsonarentzako ekitaldi-aretoa, 6 bilera-gela (10 eta 60 pertsonarentzat), jantoki handia 
(100 pertsonarentzat) eta jantoki txikia (25 pertsonarentzat), sukaldea, terraza, aparkalekua eta lorategia. 
Berokuntza eta ur beroa, Izarak eta burusiak ditu. Megafonia ekitaldi aretoan. Igogailua.  
Zerbitzuak: atezaintza-zerbitzua du, ekitaldi-aretoa eta bilera-gelak aloka daitezke.  
Urte osoan erabil daiteke.  
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ASKARTZA-CLARET EGOITZA  
Sarriena auzoa, 173  
48940 LEIOA  
 
Telefono-zenbakia: 94 4642600 Faxa : 94 4800550  
 
askartza@askartzaclaret.org  
 
Oharrak:  Askartza-Claret ikastetxearen mendekoa da. Gutxienez 12 pertsonako taldeei irekita dago. Edukiera: 100 

plaza; pertsona batentzako logelak (35 plaza), pertsona birentzako logelak (38 plaza) eta hiru 
pertsonarentzako logelak (6 plaza).  
Ezaugarriak: telebista-gelak, bilera-gelak, langelak, kirol anitz egiteko estaliriko instalazioak eta frontoia, 
igerilekua. Berokuntza eta ur beroa.  
Bazkariak zerbitzatzen ditu.  
Gabonetan, Aste Santuan eta udan erabil daiteke. Kirol-kontzentrazioak, txangoak, bizikidetzak edota 
ikastaroak egiteko, bai eta talde antolatuentzako, abesbatzentzako edota antzerki-taldeentzako instalazio 
egokiak dira (8 urtetik gorakoentzat).  
Une honetan itxita dago obrak direla eta.  
 
 
 
 
 
 

 
URGOZO ATERPETXEA  
Zugastieta auzoa  
48391 MUXIKA  
 
Telefono-zenbakia: 94 4211936 (Paduako San Antonio eliza)  
 
 
Oharrak:  Bilboko Paduako San Antonio elizaren mendekoa da.  

Katekesi- eta eliza-taldeei zuzendurik dago batez ere.  
Edukiera: 50 plaza.  
Ezaugarriak: Hiru solairuko etxea da. Hornituriko sukaldea, jantokia, 6 dutxako komunak eta bilera-gela 
daude. Lehen solairuan 18 ohe dituen logela bat eta 14 ohe dituen beste bat daude. Bigarren solairuan ere 
logelak daude, guztira 27 ohe dituztenak. Eguraldi txarra egiten duenerako aterpe bat du ondoan. 
Berokuntza, ur beroa, hozkailua eta burusiak ditu. Kanpoko jokoak egiteko landak ditu.  
Ez du bazkaririk zerbitzatzen. Bertan janaria prestatzeko aukera dago.  
Urte osoan erabil daiteke.  
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BASERRI-ESKOLAK 
 
 
 
 
 
LA PURREKETA BASERRI-ESKOLA  
Dima - Otxandio errepidea, km: 38  
48141 DIMA  
 
Telefono-zenbakia: 94 6338014 / 94 4046060 Faxa : 94 4046140  
http://www.lapurreketa.net  
 
lapurreketa@lapurreketa.net  
 
Oharrak:  Baserri-eskola eta Natura-gelako instalazioak. 85 pertsonarentzako lekua. Helburua: natura-giroa ezagutzea, 

baserri-girora hurbiltzea eta energiaren arazoak ezagutaraztea. Energia berriztagarriei buruz 
esperimentatzeko instalazioa dago. 7 egunetik 14 egunera bitarteko udako egonaldiak. Aste bitartean 
eskoletako taldeetarako erreserbatuta dago. Jarduerak: baratzea, animaliak, lehengaiak (ogia, gazta, 
marmelada, kontserbak). Txangoak: mendira; ibilbide ekologikoak. Europako eskulangintza eta dantzak, 
musika eta antzerkia, bisitaldi kulturalak. Aterpetxea ere bada (gutxienez, 16 pertsonako taldeak). Ostatua eta 
gosaria edo mantenu osoa hauta daitezke.  
Bizkaiko Foru Aldundiak aintzatetsitako instalazioa. 

 
 
 
 
 
BARATZE BASERRI-ESKOLA  
Oxina Baserria. Muruetagane auzoa, 15  
48314 GAUTEGIZ-ARTEAGA  
 
Telefono-zenbakia: 94 6255606 Faxa : 94 6270044  
http://www.baratze.com  
 
cristina@baratze.com  
Oharrak:  Taldeentzat ir ekita (gutxienez, 40 pertsonakoak).  

Edukiera: 120 haur eta 14 heldu.  
Ezaugarriak: 3 solairuko eraikina, sukaldea, garbitokia, jantokia, egongela, bulegoa, tailerrak, bilera-gela, 
liburutegia, esku-lanetako gela, telebista, bideoa eta ikus-entzunezko materiala, 8 gela handi eta 7 txiki (140 
litera guztira), komunak (29 dutxa), mantak, propanozko berokuntza eta ur beroa.  
Futbol-zelaia eta saskibaloi-kantxa, baratzeak eta jolastokia.  
Bertan janariak zerbitzatzen dira.  
Minusbaliatuentzako egokipenak: Aparkaleku egokituak.  
Jarduerak: Futbola, saskibaloia, voleyball -a, rappel- a, eskalada eta arku-tiroa. Udalekuak: udan eta Aste 
Santuan, euskaraz edo elebidunak. 5 urtetik 13 urtera arteko haurrentzako udalekuak. Ingelesezko udalekuak 
haurrentzat. 14 urtetik 17 urtera arteko gazteentzako kanpamentuak (multiabentura); igeritokia.  
Asteburuetan eta ikasturteko oporretan erabil daiteke.  
Bizkaiko Foru Aldundiak aintzatetsitako instalazioa. 
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NATURA-GELAK 
 
LURRASKA BASERRI-ESKOLA  
 Kanpantxu auzoa, z/g  
 48320 AJANGIZ  
 
 Telefono-zenbakia: 94 6257245 Faxa : 94 6257717  
 http://www.lurraska.com  
  
 lurraska@lurraska.net  
  
Oharrak:  Urdaibain kokatuta dagoen baserri-eskola da. Bere helburuak: ingurumena ezagutu, errespetatu eta babestea.  

Edukiera: 125 pertsona (literak).  
 Animaliak, baratzeak, elikagaien transformazioko tailerra eta beste zenbait tailer ditu.  
 Asteburuetan helduentzako aterpetxe moduan funtzionatzen du, 40 pertsonatik gorako taldeentzat. 
Udalekuak antolatzen ditu.  
 Ezaugarriak: pertsona anitzentzako 10 gela (4 plazatik 20 plazara bitartekoak), sukaldea, jantokia, bilera-
gelak, tailerrak egiteko gelak, balio anitzetako gelak, korta, zalditokia, kirol-instalazioak. Maindire eta 
burusiak daude bertan, eta berokuntza ere badu.  
 Bertan janariak zerbitzatzen dira.  
 Minusbaliatuentzako egokitua.  
 Urte osoan erabil daiteke.  
 Euskarazko eta gaztelaniazko udalekuak antolatzen ditu.  
 Bizkaiko Foru Aldundiak aintzatetsitako instalazioa. 
 
 

SUKARRIETAKO EGOITZA INGURUMEN-ZENTROA  
 Abiñako Andoni Deunaren auzoa, 1  
 48395 SUKARRIETA  
 
 Telefono-zenbakia: 94 6871011 / 6870710 / 6870835 Faxa : 94 6870396  
 http://www.bbk.es  
  
 pedernales@obsbbk.com  
  
Oharrak:  BBKrena da. Egoitzak 180 umerentzako lekua du (8 eta 14 urte bitartekoak). Egoitzaren helburua umeek 

ingurumena ezagutzea da. Hainbat proiektu antolatzen ditu: baserria, kontsumo ekologikoa, itsasadarra, ura 
eta basoa, aisialdirako heziketa eta abar. Udalekuak ere antolatzen ditu. Bertan parte hartzeko BBKko 
bezeroa izan beharra dago. Eskaerak BBKren bitartez egin behar dira. Udalekuetan hainbat ekintza burutzen 
dira: piraguak, kanoak, zaldiak eta abar. Aste osoko egonaldiak ere baditu. Hauek Bizkaiko ikastetxeen 
bitartez egiten dira. Egonaldi hauen helburua ingurumena ezagutzea, aisialdian sormena garatzea eta abar 
dira. Asteburuko egonaldiak ere Bizkaiko ikastetxeen bitartez egiten dira. Hauen helburua Urdaibai 
ezagutzea, aisialdian sormena lantzea eta ingurumena ezagutzea da, besteak beste.  

 
HAIZELAN BESAIDE KOOP. ELKARTEA  
 La Herrera Ijalde, 7 - behea  
 48860 ZALLA  
 
 Telefono-zenbakia: 94 4967717 Faxa : 94 4966789  
 http://www.haizelan.com  
  
 haizelan@haizelan.com  
  

Oharrak:  Adin guztietako ikasleei zuzendua. Bere helburua: ingurumenarekiko jarduera positiboak 
bultzatzea eta hiri-giroan ingurugiro-hezkuntza bultzatzea. Iraunkortasunaren hezkuntzan begiraleak 
trebatzeko ingurumen-hezkuntzako urrutiko ikastaroa antolatzen du 
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ATERPEAK 
 
 
 
 
SAN ANTONIO ATERPEA  
Urkiolako Santutegia  
48211 ABADIÑO  
 
Telefono-zenbakia: 94 6814151  
 
Oharrak:  Edukiera : 22 plaza (gutxienez ere 15 pertsonako taldea).  

Ezaugarriak : Sukalde elektrikoa, egongela (tximiniarekin), logelak, 2 komun eta dutxak. Egurrrezko berokuntza.  
 
 
 
 
KOLITZA MENDI ATERPEA  
Kolitza mendia  
48800 BALMASEDA  
 
Telefono-zenbakia: 94 6800000 Faxa : 94 6102053  
http://www.balmaseda.net  
 
serjuve@balmaseda.net  
ayto@balmaseda.net  
 
Oharrak:  Balmasedako Udalaren mendekoa da (erreserbak egiteko Udaltzaingora deitu beharra dago).  

Edukiera: 20 plaza.  
Ezaugarriak: 2 solairuko aterpea. Sukaldea, jangela, 2 dutxadun komunak, 20 oheko logela, egurtegia, 
beheko sua, ez du argirik, edateko ura duen ontzia.  
Beharrezkoa da sukaldeko tresnak, camping gas-a, lumo-gas-a edo argitzeko bestelako sistemaren bat 
eramatea.  
Talde antolatuentzat irekita dago. Gehien jota, hilabeteko aurrerapenarekin erreserba daiteke.  
Urte osoan erabil daiteke. 
 
 
 

GUEÑESKO ATERPEA  
La Berenilla. Eretza Mendiaren Kalea  
48840 GUEÑES  
 
Telefono-zenbakia: 94 6690004 Faxa : 94 6690269  
http://www.guenes.net  
 
slopez-para@guenes.net  
 
Oharrak:  Gueñesko Udalaren mendekoa da (telefono eta fax zenbakiak Udalari dagozkio).  

Edukiera: 15 pertsona. Lehentasuna emango zaie Gueñesko talde alpino edo mendizale-taldeei, kultura- edo 
kirol-elkarteei eta eskolaume-taldeei.  
Indibidual eta talde antolatuentzat irekita dago.  
Egonaldia, gehienez ere, 5 egunekoa izango da.  
Ezaugarriak: Solairu bakarreko aterpea. Gela bakarra du, eta bertan komunak, mahaiak, bankuak eta 
beheko sua daude. Aisialdiko eremua.  
Bertan janaria prestatzeko aukera dago (janaria prestatzeko tresnak eraman behar dira).  
Urte osoan erabil daiteke. Erreserba egonaldiaren aurreko hilabeteko 1aren eta 25aren artean egin 
behar da. 
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ANGEL SOPEÑA ATERPEA  
Elorria. Arraba Zelaia. Gorbeia mendia  
48144 ZEANURI  
 
Telefono-zenbakia: 94 6338148  
 
 
Oharrak:  Zaindaridun aterpea.  

Bizkaiko Mendiko Federazioaren mendekoa da (telefonoa: 94 4331734 eta faxa: 94 4443562), Erreserbak 
goiko telefonoan, hau da, aterpekoan, egin behar dira.  
Edukiera: 24 plaza, literatan.  
Federatuek dute lehentasuna, hilabete lehenago erreserba dezakete. Federatuak ez direnek bi egun 
lehenago egin behar dute erreserba.  
Aterpea irekita dago egunero maiatzaren 1etik azaroaren 1era bitartean. Azaroaren 1etik maiatzaren 1era 
bitartean ostiraleko 17:00etatik igandeko 17:00etara dago irekita. Beste datetarako, zaindariari galdetu)  
Horniketa: hornitutako sukaldea (lo egitera geratzen direnek baino ezin dute erabili), saloia, logelak eta 
bainugela. Egurrezko berokuntza.  
 
 
 
 
 
 
 
 

IONDOKORTA ATERPEA  
Iondokortako Urtegia  
48144 ZEANURI  
 
Telefono-zenbakia: 652 776686  
http://www.euskalnet.net/baskonia  
 
baskonia@euskalnet.net  
 
Oharrak:  Kokapena: Zeanuritik joanda, Undurragako presa inguratuta eta Ipiñabururako errepidea hartuta, 

Lanbreabeko auzora heltzen da. Bertan hasten den pista asfaltatua jarraitu behar da.  
Gutxienez 10 pertsonakoak diren taldeei zuzendurik dago, bai eta norbanakoei ere.  
Edukiera: 26 plaza (pertsona birentzako literak).  
Ezaugarriak: Ate baten bitartez konektatuta dauden bi zati ditu. Lehen zatia: egurrezko sukaldea (ur beroa 
duen termoa berotzen du), gasezko sukaldea, sukaldeko tresneria osoa, beheko sua, 26 litera dituen logela 1 
(burko eta burusiekin), bidet -a duen komun 1, dutxa duen komun 1, konketa 1. Bigarren zatia: egurrezko 
sukaldea (ur beroa duen termoa berotzen du), gasezko sukaldea, sukaldeko tresneria osoa, 12 litera dituen 
logela 1 (burko eta burusiekin), konketa eta pertsona batentzako dutxa 1 dituen komun 1. Inguruetan egurra 
dago. Aterpetik 10 m-taraino heltzen den hormigoizko pista, ur edangarria inguruetan.  
Ez du bazkari-zerbitzurik. Bertan janaria prestatzeko aukera dago.  
Etxearen inguruko lursailean kanpa daiteke (24 eta 30 bitarteko pertsona-kopurua).  
Asteburuetan erabil daiteke. Gutxienez ere, bazkide bat egon behar da egonaldietan.  
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