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ATERPETXEAK 
 
UZTARTZA ATERPETXEA  
Herriko Plaza, 7  
20150 ADUNA  
 
Telefono-zenbakia: 943 693481  
http://www.aduna.net  
 
 
Oharrak:  Aterpetxea urte osoan dago martxan. Barnetegi, bizikidetza-etxe, astebururako ostatu zein, oro har, 

taldeentzako ostatu gisa erabil daiteke. Antzinako baserri zaharberritua da, aterpetxe modura moldatua. 
Urritasunak dituzten pertsonei egokituta dago. 40 literako logela bat, bi pertsonarentzako ohe bat duen logela 
bi eta 8/12 literako logela bat ditu.  
Bertan bazkariak zerbitzatzen dira.  
Telebista eta bideoa dituen jardueretarako gela du.  

 
 
 
 
SANTIAGOMENDI ATERPETXEA  
Santiago Zaharra kalea, 131. Santiomendi  
20115 ASTIGARRAGA  
Telefono-zenbakia: 943 335064 / 943 556727 Faxa : 943 335073  
http://www.astigarraga.net  
 
kultura@astigarraga.net  
 
Oharrak:  Astigarragako Udalaren mendekoa da.  

Gutxienez 15 pertsonakoak diren talde antolatuei irekita dago. Ez zaie norbanakoei alokatzen.  
Edukiera: 32 plaza.  
Ezaugarriak: bi solairuko etxea da. Bertan 32 pertsonarentzako jantokia eta sukaldeko tresnak daude, 
sukaldea, bilera-gela, itxitako gela eta hiru logela (bata 12 plazakoa, bigarrena 15 plazakoa eta bestea 3 
plazakoa) daude. Sei dutxa, 9 konketa, 9 komun eta 3 pixatoki ditu. Estaliriko biltegia. Ur beroa eta 
berokuntza. Telefonoa eta botikina.  
Bertan kuzinatzeko aukera dago.  
Urte osoan erabil daiteke. Ikasturtean zehar, aste bitartean eskolaumeentzako ingurune-eskola moduan 
erabiltzen da; asteburu, opor eta jaiegunetan, aldiz, aterpetxemoduan erabiltzen da.  
2006. urtean berriztatua.  
 
 
 
 
 

ZARTAGI JATETXE ATERPETXEA  
Herriko Plaza  
20259 BALIARRAIN  
 
Telefono-zenbakia: 943 163076  
http://www.zartagi.com  
 
zartagi@zartagi.com  
 
Oharrak:  Aterpetxeak 3 logela ditu, guztira 21 litera dituztenak. Ohe bikoitza, erakusketa-aretoa eta terraza.  
.  
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NAPARRANEKUA ATERPETXEA  
San Nikolas plaza. Lastur.  
20820 DEBA  
 
Telefono-zenbakia: 943 199090 / 943 199033 / 679 928393  
 
naparranekua@hotmail.com  
Oharrak:  Urte osoanirekita dago.  

Edukiera: 30 pertsona.  
Ezaugarriak: minusbaliatuentzako logelak, bisita gidatuak. Gosaria, bazkaria, afaria eta askaria 12 urtera 
artekoentzat.  
Eskolako haurrekin lan egiten dute eta tailer ezberdinak antolatzen dituzte.  
 
. 

 

LA SIRENA ATERPETXEA  
Igeldo pasealekua, 25  
20008 DONOSTIA  
 
Telefono-zenbakia: 943 311293 / 943 310224 Faxa : 943 214090 (udaletxea)  
http://www.donostialbergues.org  
 
ondarreta@donostia.org  
 
Oharrak:  Kanpin eta Aterpetxeen Udal Patronatuaren eta REAJ sarearen mendekoa da.  

Aterpetxe-txartela dutenentzat, ikasleentzat edo gazte-txartela dutenentzat eta taldeentzat (udan izan 
ezik)irekita dago.  
Kokapena: Donostiako hirigunean dago, Ondarretako hondartzatik 200 metrora.  
Edukiera: 98 plaza (literatan).  
Ikasturtean zehar ikasleen egoitza misto moduan ere funtzionatzen du.  
Ezaugarriak: sukaldea, jantokia, egongelak eta bilera-gelak ditu. 1 eta 18 plaza bitarteko 12 logela ditu. 
Logela edota solairu guztietan komuna dago. Arropa garbitzeko zerbitzua du (aterpetxekoentzat). Berokuntza 
eta ur beroa. Kontsigna, egongela eta atezaintza. Bideoa eta ikus-entzunezko materiala.  
Taldeentzako bazkari-zerbitzua du.  
Ezintasunak dituztenentzat egokituta dago. Logeletan komunak daude.  
Urte osoan erabil daiteke.  
Eusko Jaurlaritzak aintzatetsitako instalazioa.  

 
 
AMETZAGAÑA EGOITZA  
Ubako bidea, 61. Martutene  
20014 DONOSTIA  
  
 
Telefono-zenbakia: 943 456399 / 943 459092 Faxa : 943 472778  
http://www.ametzagana.com  
 
info@ametzagana.com  
 
Oharrak:  Norbanako, talde, familia eta adinekoentzat irekita dago.  

Edukiera: 200 plaza.  
Ezaugarriak: instalazio hau 3 solairuko 5 txaletek osatzen dute. Guztira 49 logela ditu -denak ere 
komunarekin-, ohe indibidualekin eta 2, 4, 6 eta 8 plazako literekin. Jantokiak, telebista, bideoa eta 
jokoetarako gela. Berokuntza zentrala, ur beroa, frontoia eta futbito-, eskubaloi- eta saskibaloi-zelaiak dituen 
kirol-pista.  
Jatetxe-taberna du.  
Lau Haizeta parkearen ondoan kokatuta dago.  
Urte osoan erabil daiteke.  
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ULIA MENDI ATERPETXEA  
Ulia parkea, 299  
20013 DONOSTIA  
 
Telefono-zenbakia: 943 320179 / 943 320178 Faxa : 943 214090 (udaletxea)  
http://www.paisvasco.com/albergues  
 
ulia@donostialbergues.org  
Oharrak:  * Aterpe hau itxita egongo da 2008. urterarte.  

Gazte Aterpetxe eta Kanpinen Udal Patronatuaren eta REAJaren menpe dago.  
Kokapena: Donostiako Ulia parkean kokaturik dago. Norberaren autobusaren bitartez heltzea gomendatzen 
da.  
Gutxienez 40 pertsonako taldeentzat irekita dago.  
Edukiera: 60 plaza (literatan).  
Ezaugarriak: 8 plazako 7 logela. Sukaldea, jangela, egongela. Berokuntza eta ur beroa.  
Bazkari-zerbitzua eskaintzen du.  
Minusbaliatuentzat egokitutako gela dute: arrapalak ditu eta komunak beheko solairuan daude.  
Aste Santuan, uztailean eta Zinemaldian norbanakoentzat ere irekita dago.  
Urte osoan erabil daiteke. Beharrezkoa da aldez aurretik erreserba egitea.  
Eusko Jaurlaritzak aintzatetsitako instalazioa.  
Ulia Mendi aterpetxea itxita egongo da berritze lanak bukatu arte.  
  

 
 
 
AUBIXA BARNETEGIA  
San Pedro auzoa  
20870 ELGOIBAR  
 
Telefono-zenbakia: 943 741909 / 943 744340  
http://www.barnetegiak.com  
 
bai@aubixa.com  
Oharrak:  Taldeentzat astean zehar eta asteburuetan norbanakoak eta taldeak joan daitezke.  

Edukiera: 40 plaza (15 pertsona, gutxienez).  
Ezaugarriak: bi solairuko baserria da. Lantegia, ludoteka, jantokia, bideo-gela, 2 logela (batak 40 litera ditu 
eta besteak bi ohe), komunak (pertsona batentzako 4 dutxa eta pertsona anitzentzako 8), sukaldea, bulegoak 
eta arduradunaren etxebizitza daude bertan. Berokuntza zentrala eta beheko su bi. Etxearen inguruetan 
kanpatzeko aukera dago. 2 kmra Arrateko Santutegia dago, frontoi eta guzti; 1,5 kmra San Pedroko baseliza 
dago, ondoan beste frontoi bat duena. Herrian igerilekua duen kiroldegi bat dago. Debako hondartza 12 kmra 
dago. Jarduera ezberdinak antolatzen ditu.  Asteburuetan eta eskolako oporretan erabil daiteke.  
.  

 
 
 
BELABARATZ ATERPETXEA  
Zamalbide auzoa  
20100 ERRENTERIA  
 
Telefono-zenbakia: 943 449640 Faxa : 943 449665  
http://turismo.oarsoaldea.net  
 
gazteria@errenteria.net  
Oharrak:  Errenteriako Udalaren mendekoa da.  

Talde antolatuei irekita dago.  
Edukiera: 58 plaza (58 litera), horrela banaturik: 4 logela (3, 4, 25 eta 26 literakoak).  
Ezaugarriak: bi solairuko etxea da. Sukaldea, jantokia, komunak eta egongela daude beheko solairuan. 
Lehen solairuan logelak eta komunak daude. Maindireak, burusiak, telebista, berokuntza, bilera-gela, esku-
lanetarako gela, bideoa eta ikus-entzunezko materiala.  
Janaria bertan prestatzeko aukera dago.      Urte osoan erabil daiteke.  
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ARTAUNSORO ATERPEA  
Erdoizta auzoa  
20737 ERREZIL  
 
Telefono-zenbakia: 943 581055 / 653 732179  
http://www.artaunsoro.es.mn  
 
harremanak@artaunsoro.com  
Oharrak:  - Aterpetxeak bi solairu ditu. Beheko solairuan komunak eta bilera-gelak daude. Bigarren solairuan 30 

pertsonarentzako logela bat, dutxak eta bi oheko logela bat daude.  
- Bertan jatetxe-zerbitzua dago.  

 
 
 
ASKIZU ATERPETXEA  
Askizu auzoa, z/g  
20808 GETARIA  
 
Telefono-zenbakia: 943 833641 Faxa : 943 833098  
http://www.arazi.coop  
 
arazi@arazi.coop  
 
Oharrak:  Aterpetxea Arazi Kooperatiba Elkarteak kudeatzen du.  

- 30 pertsonarentzako ostatua.  
- Hiru pertsonarentzako logela bat, 9 pertsonarentzako logela bat eta 18 pertsonarentzako logela bat.  
- Hornituriko sukaldea.  
- Aparkalekua, frontoia.  
- Bizikletazko zein oinezko ibilbideak.  
- Hondartzak 5 minututara daude autoz.  
- Orruara bisitaldiak. Surf egiteko ingurune ezin hobea.  
- Ikasturteak dirauen artean ingurumen-eskola gisa funtzionatzen du.  
.  
 

 
 
 
JUAN SEBASTIAN ELKANO GAZTE ATERPETXEA  
Itsasargirako Errepidea, 7  
20280 HONDARRIBIA  
 
Telefono-zenbakia: 943 641550 / 901 100090 (erreserbak) Faxa : 943 640028  
http://www.gipuzkoa.net/albergues  
 
elkano@gipuzkoa.net  
 
Oharrak:  Gipuzkoako Foru Aldundiaren mendeko aterpetxea.  

Erreserbak 10 egunetik gorako aurrerapenarekin eginez gero, Erreserbetarako Gunera deitu beharra dago. 
Egonaldirako 10 egun baino gutxiago geratzen denean, aterpetxera deitu zuzenean.  
Gutxienez 12 pertsonako taldeentzat etaaterpetxe-txartela duten norbanakoentzat (26 plaza), familientzat 
eta adinekoentzatirekita dago.  
Edukiera: 152 plaza.  
Ezaugarriak: Hiru solairuko aterpetxe-egoitza. Jantokia, telebista- eta bideo-gelak, bi bilera-gela, eskulanak 
egiteko gela, liburutegia, ikasi eta lan egiteko 8 gela. 47 logela. Berokuntza eta ur beroa. Arropa-garbigailua. 
Izarak eta burusiak. Ikus-entzunezko materiala. Olgetarako eremua: jokoetarako guneak, haurrentzako 
parkea, belar artifizialeko pistak, estaliriko kanpoaldea.  
Bazkariak zerbitzatzen ditu.  
Urte osoan erabil daiteke, langileen oporraldietan izan ezik (abendutik urtarrilera bitarteko edozein 
alditan).  
REAJ sareko aterpetxea da.      Eusko Jaurlaritzak aintzatetsitako instalazioa.  
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MARTINDOZENEA UDAL ATERPETXEA  
Elizatxo kalea, 18  
20303 IRUN  
 
Telefono-zenbakia: 943 621042 Faxa : 943 621042  
http://www.irun.org/martin  
 
albergue@irun.org  
Oharrak:  Urte osoan irekita dago. Gutxienez 10 pertsonakoak diren taldeei eta norbanakoei zuzendurik dago.  

Zerbitzuak:  
- Edukiera: 60 pertsona.  
- Jantokia, arropa-garbitokia, sukalde librea, egongela, internet doan kontsultatzeko zerbitzua, erabilera 
anitzetarako aretoak, bainugelak, dutxak, umetxoen pixoihalak aldatzeko lekua eta aparkalekua.  
- Minusbaliatuentzat egokituriko instalazioa.  
- Parke publiko batean kokaturik dago.  
- Animazio-programak.  
- Erreserbak internet bitartez egiteko aukera dago.  

 
 
 
ARRITXULO UDAL ATERPEA  
Aritxulegi Bidea  
20180 OIARTZUN  
 
Telefono-zenbakia: 943 580010 Faxa : 943 580010  
http://www.arritxulo.com  
 
 
Oharrak:  Aterpetxea Oiartzungo udalarena da.  

- 80 plaza, 4 logelatan banatuak, 8, 16, 24 eta 32 plazakoak.  
- Ikus-entzunezkoetarako eta bileretarako aretoa.  
- Ondoko zerbitzu hauek eskaintzen ditu: gosaria, bazkaria eta afaria. Lo egiteko nahitaezkoa da lo egiteko 
zakua eramatea.  
- Aste bitartean eskolako taldeei zuzendurik dago; asteburuetan, berriz, taldeei edo norbanakoei. Uztaila 
osoan itxita dago taldeentzat eta norbanakoentzat.  
- %10eko deskontua 20tik gorako taldeei soilik pentsio osoan egonda.  
- 20 kanpadenda jartzeko aukera eskeintzen du.  
 

 
 
 
 
TXURRUKA ATERPETXEA  
Oribarzahar hondartza  
20810 ORIO  
Telefono-zenbakia: 943 830887 / 901 100090 (erreserbak) Faxa : 943 134896  
http://www.gipuzkoa.net/albergues  
 
txurruka@gipuzkoa.net  
 
Oharrak:  Gipuzkoako Foru Aldundiaren mendekoa da.  

Erreserbak 10 egunetik gorako aurrerapenarekin eginez gero, Erreserbetarako Gunera deitu beharra dago. 
Egonaldirako 10 egun baino gutxiago geratzen denean, aterpetxera deitu zuzenean.  
Edukiera: 128 plaza.  
Gutxienez 12 pertsonakoak diren talde antolatuei irekita dago. Talde antolatuok identifikazio-izen bat izan 
behar dute (elkarteak eta abar) eta beren arduradunak 18 urtetik gorakoa izan beharko du.  
Ezaugarriak: 128 plaza ditu (12 logela). 16 plazako 4 logela, 12 plazako 4 logela eta 4 plazako 4 logela 
ditu. 5 areto ditu, euretako bat telebistaz eta bideoz hornitua. Jolas-eremu zabala du. Bertan aire zabaleko 
igerilekua, kirol-pista, ping-pong mahaia eta estaliriko pabilioia ditu (pilotaleku gisa edo beste jardueraren 
baterako erabiltzeko). Berriki eraberritua izan da.  
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ARROKAUNDIETA ATERPEA  
GI 3440 errepidea, km: 4  
20110 PASAI DONIBANE  
 
Telefono-zenbakia: 943 270033 / 651 706761 Faxa : 943 270079  
http://www.aisia.net  
 
piratak@urtxintxa.org  
 
Oharrak:  Ostatu hartzeko hiru modalitate daude:  

- Alokairua (elkarteentzat)  
- Ostatua (mantenu osoarekin)  
- Ostatua (mantenu osoarekin), programarekin.  
Aterpetxeak hiru solairu ditu: jantoki zabala, egongela bat, sukalde industriala eta lau logela (literadunak). 
Inguruetan olgetarako parkea eta Pasaiako badiaren ikuspegi ederrak daude.  
Ludoteka zerbitzua dago.  
Era askotariko kirolak egiteko aukera dago: piraguismoa, bela, eskalada, orientazioa, bizikleta, mendi-ibiliak, 
zaldi gaineko ibilaldiak...  

 
 
 
 
SEGURAKO ATERPETXEA  
Segura-Zegama errepidea  
20214 SEGURA  
(GIPUZKOA ) EUSKADI  
 
Telefono-zenbakia: 943 801010 / 482439 (erreserbak)  
Faxa : 943 800352  
http://www.gipuzkoa.net/albergues  
seguraaterpe@gipuzkoa.net 
 
Oharrak:  Gipuzkoako Foru Aldundiaren mendekoa da.  

Edukiera: 60 plaza. Gutxienez 12 pertsonakoak diren talde antolatuei irekita dago (aldez aurretik egin behar 
da erreserba).  
Ezaugarriak: 60 plaza, bi oheko logelatan banaturikoak. Bilera-gelak, jokoetarako gelak, telebista- eta 
bideo-gelak, estaliriko frontoia eta haur-jokoak dituen lorategia.  

 
 
 
 
 
 
ELKETA BASETXEA  
Pake-leku basetxea. Ergoien auzoa  
20130 URNIETA  
 
Telefono-zenbakia: 943 551789 Faxa : 943 331059  
http://www.salesianosurnieta.com  
 
pakeleku@salesianosurnieta.com  
 
Oharrak:  Gutxienez 15 pertsonakoak diren talde antolatuentzat irekia dago.  

Edukiera: 86 plaza.  
Ezaugarriak: 3 solairuko baserria da. 9 logela (8 plazako 1, 30 plazako 1, 32 plazako 1, 2 literako 4 -
komunarekin- eta 4 literadun 2). 50-60 pertsonarentzako hornituriko sukalde-jantokia du. Erabilera anitzeko 
aretoak eta 7 dutxa komun dituzten komunak. Berokuntza zentrala eta ur beroa. Instalazioaren inguruan 
paseatzeko, jolasteko eta beste egiteko eremua dago. Herrian kiroldegia dago: igerilekua (udan), bolatokia, 
tenis-pista, pilotalekua eta abar.  
Urte osoan erabil daiteke.  
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IGERAIN GAZTE ATERPETXEA  
San Inazio kalea, 25  
20800 ZARAUTZ  
 
Telefono-zenbakia: 943 132910 / 900 100090 (erreserbak) Faxa : 943 130006  
http://www.gipuzkoa.net/albergues  
 
igerain@gipuzkoa.net  
 
Oharrak:  Gipuzkoako Foru Aldundiaren mendekoa da.  

Erreserbak 10 egunetik gorako aurrerapenarekin eginez gero, Erreserbetarako Gunera deitu beharra dago. 
Egonaldirako 10 egun baino gutxiago geratzen denean, aterpetxera deitu zuzenean.  
Gutxienez 12 pertsonakoak diren talde antolatuei eta aterpetxe-txarteldun norbanakoeiirekita dago.  
Edukiera: 136 plaza + 34 ohe Etxe Txikian, ondoan dagoen eraikinean.  
Ezaugarriak: 4 solairuko eraikina da. 2, 4 eta 5 oheko logelak. Telebista- eta bideo-gela, ekitaldi-aretoa, 
erizaindegia, liburutegia, ikasi eta lan egiteko 7 gela eta 176 pertsonarentzako jantokia ditu. Berokuntza eta 
ur beroa ditu; arropa-garbigailua eta izaren alokairua. Lorategia.  
Bertan bazkariak zerbitzatzen dira.  
Urte osoan erabil daiteke.  
Eusko Jaurlaritzak aintzatetsitako instalazioa. Aterpetxe hau REAJen mendekoa da.  
Minusbaliatuentzat egokiturik dago.  
Informazio-bulegoa.  
.  
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BIZIKIDETZA-ETXEAK 
 
JESUS MARIA GOGO JARDUNEN ETXEA. JESUS MARIAREN ERLIJIOSOAK  
Loiola hiribidea, 8  
20730 AZPEITIA  
 
Telefono-zenbakia: 943 811034 / 943 810321 Faxa : 943 151706  
 
JMLOIOLA@terra.es  
maitebei@hotmail.com  
Oharrak:  Taldeentzako gogo-jardunetarako, erretirorako eta atsedenerako etxea.  

Edukiera: 66 pertsona (pertsona batentzako eta birentzako logelak). Gazteentzako logela komuna.  
Ezaugarriak: jantokia, egongela, kapera, baratzea eta lorategia.  
Janari-zerbitzua du.  
Urte osoan irekita dago, irailaren 1etik 15era bitartean izan ezik.  
 
  

 
 
ARRATEKO ATERPETXEA  
Arrate auzoa, 2 - behea  
20600 EIBAR  
 
Telefono-zenbakia: 943 204266 / 943 206231 (Astixa)  
 
astixa1@euskalnet.net  
Oharrak:  Gutxienez 22 pertsonakoak diren taldeei irekita dago. Ez zaie norbanakoei alokatzen.  

Edukiera: 60 plaza (literatan).  
Ezaugarriak: sukaldea, jantokia, pertsona anitzentzako 5 logela (2, 4, 20 eta 30 plazakoak). Ikus-
entzunezkoetarako aretoa, tailerretarako gelak, komunak. Berokuntza eta ur beroa. 12 pertsonarentzako izara 
eta burusiak. Pilotalekua. Arropa-garbigailua. Mahai-jokoak. Bizikletak alokatzeko aukera dago.  
Bazkariak zerbitzatzen ditu. Bertan janaria prestatzeko aukera dago.  
Jarduerak: ingurumenari buruz ikasteko egonaldiak eskaintzen ditu.  
Urte osoan erabil daiteke.  
 
 

 
 
 
BEIZAMAKO NATUR ESKOLA  
Erretore Etxea  
20739 BEIZAMA  
 
Telefono-zenbakia: 943 151252 Faxa : 943 151252  
 
beizamabizirik@wanadoo.es  
Oharrak:  Taldeentzat eta norbanakoentzatir ekita dago.  

Edukiera: 50 plaza.  
Ezaugarriak: Lau solairuko 2 baserrik osatzen dute. Instalazioetako batean logelak eta sukalde-jantokia 
daude. Bestean, aldiz, natura-zentroa dago, ikus-entzunezkoetarako eta hitzaldietarako aretoa, bilerak egiteko 
eta lan egiteko gelak, liburutegia etaNATURGAIA erakusketa (natura eta etnografiari buruzkoa) dituena. 
Berokuntza eta ur beroa, izarak eta burusiak, estaliriko pilotalekua eta jolasetarako eremua ditu.  
Urritasunak dituztenentzat egokituta dago (igogailua).  
Bazkariak zerbitzatzen dira  
Jarduerak: mendi-ibilaldiak.  
Eskola-umeentzako Hezkuntza Programak eskaintzen ditu.  
Urte osoan erabil daiteke.  
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APAIZ ETXEA  
20710 ELOSU-BERGARA  
 
Telefono-zenbakia: 669 369037  
 
oxirondo@teleline.es  
 
Oharrak:  Edukiera: 50 pertsona.  

Ezaugarriak: Hiru solairuko eraikina da. 4 dutxa eta 5 komun eta konketak ditu. Beheko solairuan: beheko 
sua, sukaldea eta 3 logela daude. Bigarren solairuan: sukalde industriala, komuna eta sua daude. Hirugarren 
solairuan: koltxoiak daude (50 plaza).  
Urte osoan erabil daiteke.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HEZKIDE ESKOLA ATERPETXEA  
Herrigunea, 10  
20159 LARRAUL  
 
Telefono-zenbakia: 943 690808 Faxa : 943 311476 (Hezkide Eskola)  
http://www.hezkide.org  
 
hezkide@euskalnet.net  
 
Oharrak:  Hezkide Eskolarena da.  

Etxea alokatzeko aukera dago, mantenuarekin edo gabe.  
Gutxienez 25 pertsonakoak diren taldeentzat da. Bazkariak hartzea beharrezkoa da. Ez zaie norbanakoei 
alokatzen.  
Edukiera: 62 plaza.  
Ezaugarriak: Hiru solairuko etxea da. Hornituriko sukaldea (Combi motako hozkailuarekin), jantokia, 8 
dutxa dituzten komunak, eskulanetarako eta bileretarako gelak eta 3 logela (30, 20 eta 12 plazakoak) ditu. 
Berokuntza eta ur beroa. Arropa-garbigailua.  
25 pertsonatik gorako taldeentzako bazkari-zerbitzua du.  
Erabiltzaileek janaria prestatzeko aukera dute.  
Urte osoan erabil daiteke.  
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ELIZA ETXEA  
Nekazalturismoko Etxea  
20269 ORENDAIN  
 
 
 
Oharrak:  Maria Erregina elizaren mendekoa da. Ametzagaña etorbidea, 60. 20012 DONOSTIA.  

Edukiera: 40 plaza (gutxienez, 15 pertsona). Ez zaie norbanakoei alokatzen.  
Eliza-talde antolatueizuzendurik dago.  
Ezaugarriak: bi solariuko eraikina da, sotoarekin eta ganbararekin. Sotoan bost dutxa eta bainugelak daude. 
Lehen solairuan: sukaldea, jantokia, egongela eta komuna. Bigarren solairuan: hiru logela (40 litera guztira), 
komunak eta dutxa bat. Burusiak, 40 pertsonarentzako jan eta kuzinatzeko tresneria, arropa garbitzeko 
zerbitzua, arropa-garbigailua, berokuntza, botikina, bilera-gela, eskulanetarako gela.  
Ezgaituei egokiturik dago: aparkalekuak eta aldapak.  
Sukaldea erabil daiteke. Ez dago bazkari-zerbitzurik.  
Inguruetan kanpatzeko aukera dago.  
Asteburuetan eta Gabonetako, Bazkoko eta udako oporraldietan erabil daiteke  
 

 
 
 
 
 
 
PAKE-LEKU EGOITZA  
Pake-leku. Salesiarrak  
20130 URNIETA  
 
Telefono-zenbakia: 943 551789 Faxa : 943 331059  
http://www.salesianosurnieta.com  
 
pakeleku@salesianosurnieta.com  
 
Oharrak:  Hezkuntza-jarduerak egiteko talde antolatueiirekita dago .  

Edukiera: 94 plaza.  
Ezaugarriak: "U" formako hiru solairuko eraikina. Pertsona batentzako 5 logela eta 47 plaza (pertsona 
batentzako oheetan) eta bi pertsonarentzako ohe bakarra duten 2 logela ditu. Logela guztietan komuna dago. 
100 pertsonarentzako jantokia eta bilera-gelak. Berokuntza zentrala, igogailua, lorategia eta estaliriko galeria 
eta barneko arkupea. Olgetarako eremu zabala. Gainera, kapera, telebista eta bideoa ditu. Herrian kiroldegia 
dago: igerilekua (udan), bolatokia, tenis-pista, pilotalekua eta abar.  
Bertan bazkariak zerbitzatzen dira.  
Urte osoan erabil daiteke.  
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BASERRI-ESKOLAK 

 
 
 
 
 
 
SASTARRAIN BASERRI ESKOLA  
Lili auzoa, 10  
20740 ZESTOA  
(GIPUZKOA ) EUSKADI  
 
Telefono-zenbakia: 943 148115 / 943 148239 Faxa : 943 148115  
http://www.sastarrain.com  
 
sastarrain@jet.es  
 
Oharrak:  Edukiera: 80 plaza literatan (26 plazako 2 logela, 30 plazako logela 1 eta 4 plazako 2 logela).  

- Gutxienez 15 pertsonakoak diren taldeentzat irekita dago. Ez zaie norbanakoei alokatzen.  
- Jarduerak: espeleologia, eskalada, mendi-ibiliak, mendi-bizikleta, belaren hastapen-ikastaroak, 
surfaren hastapen-ikastaroak, parapentea, eskalada. Ingurumen-hezkuntzako programak.  
- Ezaugarriak: Hiru solairuko eraikina da. Beheko solairuan harrera, tximiniadun jantokia, 
sukaldea, botikina, komunak eta ikus-entzunezko ekipoa duen egongela daude. Sarreraren 
ondoan ogia egiteko labe tradizionala dago. Bigarren solairuan erabilera anitzeko 2 areto, 2 logela 
eta bulegoa daude. Bigarren solairutik teilatupeko portxera eta beste terraza batera 
(kanpoaldearekin komunikaturik dagoena) sar daiteke. Hirugarren solairuan 3 logela eta dutxadun 
komunak daude. Baserriaren aldamenean oilategia, kortak, zaldi-eskola, negutegiak eta baratzea 
daude. Gainera, landa zabala du. Bertan izarak, burusiak, berokuntza eta ur beroa daude. 
Egurrezko bi instalazio berri ere baditu, jardueretarako areto gisa erabil daitezkeenak.  
- Bazkari-zerbitzua, mantenu erdiko ostatua, begirale espezializatuak.  
- Mendi-bizikleten alokairua.  
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NATURA-GELAK 

 
 
UDALAKO INGURUMEN ESKOLA  
Udala auzoa, z/g  
20500 ARRASATE  
 
Telefono-zenbakia: 943 770488 / 619 186378 Faxa : 943 770488  
http://www.arrasate-mondragon.net  
 
ieskola@arrasate-mondragon.net  
 
Oharrak:  Arrasateko Udalarena da. Ingurumen-hezkuntzarekin edo ingurumenarekin zerikusia duten jardueretarako 

instalazioak. 35 pertsonarentzako lekua dago. Abuztuan itxita dago.  
 
 
 
 
OÑATIKO NATUR ESKOLA  
Olakua auzoa, 19  
20560 OÑATI  
 
Telefono-zenbakia: 943 716404 Faxa : 943 716404  
 
natureskola@ozu.es  
 
Oharrak:  Natura-eskola besterik ez da: ez du ostaturik eskaintzen. Abuztuaren 16tik irailaren 15era bitartean itxita 

dago.  
.  
 
 
 
 
ZULOAGA TXIKI INGURUMEN ESKOLA  
Monteskue kalea, 29  
20400 TOLOSA  
Telefono-zenbakia: 943 650036 (aterpetxea) / 943 651609 (jatetxea) / 943 652544 (eskola)  
 
carcarrete@hotmail.com  
zuloagatxiki@euskalnet.net  
 
Oharrak:  Haur, gazte, familia eta norbanakoei zuzendurik dago.  

Edukiera: 40 plaza.  
Ezaugarriak: 2 eraikin ditu, 2 solairukoa bata, 3koa bestea. Aterpetxeak berak 4 logela ditu (6, 8 eta 10 
plazakoak, literak dituztenak); logela moduan, jokoetarako gela moduan edo batzar-gela moduan erabil 
daitekeen balio anitzetako aretoa; eta 5 dutxa dituzten bi bainugela. Beste eraikinean taberna-jantokia dago 
(neguan 15 egunez eta Gabonetan itxita dago), bai eta beste jangela bat ere. Aterpetxeak ur beroa eta 
berokuntza ditu, bai eta olgetako eremua ere. Ikus-entzunezko ekipamendua eta haurrentzako jokoak dituen 
parke publikoa. Ganbara logela moduan egokitu daiteke, aterpetxeak 20 plaza gehiago edukiko lituzkeelarik. 
Arropa-garbigailua eta arropa-lehorgailua.  
Ezin da bertan kuzinatu. Jangela-zerbitzua eskaintzen du (mantenu erdia, mantenu osoa edo ostatua eta 
gosaria).  
Jarduerak: ingurumen-hezkuntzako jardueretan parte hartzeko aukera dago.  
Urte osoan erabil daiteke.  
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ATERPEAK 

 
 
 
 
 
LI ZARRUSTI NATURA PARKEA  
San Gregorio auzoa, 12, Elkargunea  
20211 ATAUN  
 
Telefono-zenbakia: 943 480205 Faxa : 948 513233  
 
aralarpn@arazi-ikt.com  
 
Oharrak:  - Literak 36 plazatako logelatan. Bi pertsonarentzako bi logela ere badaude.  

- Egongela.  
- Jatetxea.  
- Aralar Parke naturaleko harrera-gunea.  
.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
XOXOTE MENDI ATERPEA  
Izarraitz  
20730 AZPEITIA  
 
Telefono-zenbakia: 943 581007  
 
 
Oharrak:  Kokapena: Xoxote mendian, 900 metroko altueran. Ezin da bertara autoz joan.  

Edukiera: 32 plaza (literatan).  
Taldeentzat eta norbanakoentzat irekita dago.  
Ezaugarriak: bi komun eta bi dutxa ditu. 32 plaza literatan banaturik. Argindarra eta berokuntza ditu. 
Bazkari-zerbitzua du.   
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LIZARGARATEKO MENDI ATERPEA  
Lizargarate  
20540 ESKORIATZA  
 
Telefono-zenbakia: 943 773066 / 943 799374 Faxa : 943 773068  
 
murrukixo@terra.es  
besaidemendizale@euskalnet.net  
 
Oharrak:  Besaide elkartearen eta Murrukixo Mendizale Elkartearen mendekoa da.  

Besaide: 943 773066; Murrukixo: 943 799374.  
Taldeei eta norbanakoei irekita dago. Erreserba egiteko hotsegin beharra dago.  
Edukiera: 2 etxola dira, 12 plazakoa bata (Besaide) eta 10 plazakoa bestea (Murrukixo). Plaza guztiak 
literatan dira.  
Ezaugarriak: solairu bakarreko mendi-aterpea da. 15 pertsonarentzako sukaldeko tresnak, jantokia, 
sukaldea, literadun logela bat (12 plazakoa) eta komunak ditu. Eguzki-plaken bidez energia elektrikoa 
jasotzen du.  
Bertan kuzinatzeko aukera dago.  
Urte osoan erabil daiteke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAN ADRIAN MENDI ATERPEA  
Otzaurte  
20215 ZEGAMA  
 
Telefono-zenbakia: 943 582076  
 
 
Oharrak:  Gipuzkoako Mendizale Federazioarena da.  

Otzaurteko mendatean kokatuta dago, asfaltaturik dagoen pista baten hasieratik 6 kmra.  
Edukiera: 48 plaza.  
Ezaugarriak: bi solairuko eraikina da, sukaldea, jantokia, literadun 3 logela (48 ohe guztira), 3 dutxa, 4 
konketa eta 3 komun. Burusiak, telefonoa eta botikina ditu.  
Taldeei eta norbanakoei irekita dago urte osoan. 
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2009.eko otsailan bukatuta. 
www.gazteinformazioa.net tik lortutako informazioa 

 


