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Zatoz flyscha ezagutzera
oinez eta itsasontziz

Zumaiako Natur Baliabideen Interpretazio Zentroa
Centro de Interpretación de los Recursos Naturales de Zumaia 
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Zumaiako itsaslabarrek gure planetaren historia gordetzen dute, harri 
geruza bakoitza liburu erraldoi baten orrialdea izango balitz bezala. 
Irteera honek denboran zehar bidaiatzeko aukera eskaintzen digu, 
mundu mailako garrantzia duen ingurua bertatik bertara ezagutuz.

Oharra: 
   Neurrira egokitzen diren programak sortzen ditugu. Ekintza bakoitza solte aukeratu daiteke, baita bi     
   edo hiru ekintza konbinatu ere. Ordutegia taldearekin adostuko da. Mendian ibiltzeko zapata egokiak 
   gomendatzen dira.

ZUMAIAKO FLYSCHA ETA GEOLOGIA:  1,5 ordu

FLYSCHAREN SEKRETUAK

1     Algorri Interpretazio Zentroan bisita gidatua
       Ikus-entzunezkoa eta geologiaren inguruko azalpenak       00:30

2    Oinezko irteera gidatua
        San Telmo ermitan eta Itzurun hondartzan geldiuneak eta azalpenak   01:00

1     Algorri Interpretazio Zentroan bisita gidatua
        Ikus-entzunezkoa eta geologiaren inguruko azalpenak       00:45

2     Itsasontziko irteera gidatua
        Herrigunetik abiatuta Algorriko muturrera joan-etorria itsasontziz       00:45

b 
aukera

a 
aukera
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Oinezko irteera gidatua

Itsasontziko irteera gidatua
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Zumaiako itsaslabarrek gure planetaren historia gordetzen dute, harri 
geruza bakoitza liburu erraldoi baten orrialdea izango balitz bezala. 
Irteera honek denboran zehar bidaiatzeko aukera eskaintzen digu, 
mundu mailako garrantzia duen ingurua bertatik bertara ezagutuz.

FLYSCHAREN SEKRETUAK:  3 ordu

1     Algorri Interpretazio Zentroan bisita gidatua
       Ikus-entzunezkoa eta erakusketa iraunkorra 01:00

2   Atsedena
        Hamaiketakoa jateko tartea 00:15

3    Oinezko irteera gidatua
        Algorriko muturrean, San Telmo ermitan eta 
        Itzurun hondartzan geldiuneak eta azalpenak   01:45

1     Algorri Interpretazio Zentroan bisita gidatua
        Ikus-entzunezkoa eta erakusketa iraunkorra      01:00

2     Atsedena
        Hamaiketakoa jateko tartea 00:15

3     Oinezko irteera gidatua
        San Telmo ermitan eta Itzurun hondartzan 
        geldiuneak eta azalpenak 01:00

4     Itsasontziko irteera gidatua
        Herrigunetik abiatuta Algorriko muturrera  joan-etorria itsasontziz 00:45

b 
aukera

a 
aukera

Oharra: 
   Neurrira egokitzen diren programak sortzen ditugu. Ekintza bakoitza solte aukeratu daiteke, baita bi     
   edo hiru ekintza konbinatu ere. Ordutegia taldearekin adostuko da. Mendian ibiltzeko zapata egokiak 
   gomendatzen dira.
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Oinezko irteera gidatua

Itsasontziko irteera gidatua
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Zumaiako itsaslabarrak mundu mailako garrantzia dute haien ondare 
geologikoarengatik, eta itsasbeheran, marearteko biodibertsitatea 
aztertzeko paregabeak dira. Behaketa zuzenaren bitartez, itsasoko bizidun 
esanguratsuenak aztertzeko aukera izango dute ikasleek.

Oharrak:
   Neurrira egokitzen diren programak sortzen ditugu. Ekintza bakoitza solte aukeratu daiteke, baita bi edo 
   hiru ekintza konbinatu ere. Ordutegia taldearekin adostuko da.

1     Algorri Interpretazio Zentroan bisita gidatua
       Ikus-entzunezkoa eta erakusketa iraunkorra 01:00

2   Atsedena
        Hamaiketakoa jateko tartea 00:15

3    Oinezko irteera gidatua
        Algorriko muturrera oinez (15 min), bertan landa lana eta 
        ondorioak elkarbanatu (45 min) eta itzulera San Telmo ermitan 
        azalpenak emanez (45 min)  01:45

1     Algorri Interpretazio Zentroan bisita gidatua
        Ikus-entzunezkoa eta erakusketa iraunkorra      00:45

2     Atsedena
        Hamaiketakoa jateko tartea 00:15

3     Oinezko irteera gidatua
        Algorriko muturrera oinez (15 min), bertan landa lana (30 min)
        eta itzulera itsasontziko irteera puntura zuzenean (30 min )01:15

4     Itsasontziko irteera gidatua
        Herrigunetik abiatuta Algorriko muturrera  joan-etorria itsasontziz 00:45

b 
aukera

a 
aukera

)

ZUMAIAKO FLYSCHA ETA BIODIBERTSITATEA:  3 ordu

HARRALDEKO PUTZU BIZIAK
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Oinezko irteera gidatua

Itsasontziko irteera gidatua
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Natura 2000 Sarean dagoen Babes Bereziko Gune honek kostaldeko 
ekosistema ugari bertatik bertara ezagutzeko aukera eskaintzen digu: ibaia, 
padura, dunak eta artadi kantauriarra. Bertan bizi diren landare eta animalien 
garrantziagatik ingurua babestea erabaki da, ezagutu nahi?

Oharrak: 
   Neurrira egokitzen diren programak sortzen ditugu. Ekintza bakoitza solte aukeratu daiteke, baita bi 
   edo hiru ekintza konbinatu ere. Ordutegia taldearekin adostuko da.

UROLA ITSASADARREKO EKOSISTEMAK:  3 ordu

1     Algorri Interpretazio Zentroan bisita gidatua
       Ikus-entzunezkoa eta erakusketa iraunkorra0 1:00

2   Atsedena
        Hamaiketakoa jateko tartea 00:15

3    Oinezko irteera gidatua
       Urola ibaiaren itsasoratzean, Santiagoko paduran eta 
       dunetan geldiuneak eta  azalpenak.  0 1:45

1     Algorri Interpretazio Zentroan bisita gidatua
        Ikus-entzunezkoa eta erakusketa iraunkorra     01:00

2     Atsedena
        Hamaiketakoa jateko tartea 00:15

3     Oinezko irteera gidatua
        Urola ibaiaren itsasoratzean, Santiagoko paduran eta 
        dunetan geldiuneak eta  azalpenak0 1:15

4     Itsasontziko irteera gidatua
        Kirol portutik abiatuta Urola ibaian zehar itsasontziko irteera 00:30

b 
aukera

a 
aukera

a0

 0

UROLA, EREMU BIZIA
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Oinezko irteera gidatua

Itsasontziko irteera gidatua
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+ info

Algorri I.Z.
Tel. 943 14 31 00
info@algorri.eu
www.algorri.eu

ideiak
borobiltzen

arazi


