
        (0h00min; 00 km) Kartzelako Zubia (419m). 
Las Calaveras porlanezko bidea baratzen artean igotzen da...              
        (0h30min; 1,8 km) ) San Lorentzo Ermita (547m). Bidegurutzea. 
Las Calaveras bisitatzeko aukera eskuinera (200m, 5 min). Ibilbideak 
ezkerreko bidea hartzen du. Pista bat baino metro batzuk lehenago 
pinudian, ezkerreko bidexka hartu... 
        (0h55min; 2,7 km) San Millan (670m). Panoramikoa. Bidexka bat 
jaisten da... 
        (1h15min; 3,8 km) Peñaguda bidegurutzea (570m). Gurutzea. 
Bista hiraren gainean. Bidezidorrean zehar beheko zelaira eta pistan 
zehar helduko gara... 
        (1h15min; 4,8 km) Puyko Basilika (490m). Hirira jaitsiko gara 
Puyko pinudia zeharkatuta, Lizarrako elizaren ondoan, Epaitegien 
ondoan igaroko gara, Komentura heltzeko eta… 
        (1h25min; 4,9 km) Santiago zubia(Rekoletak) (426m). Zubia 
gurutzatu eta eskuineko errepidea hartuko dugu. Valdelobosetako 
baratzetan ibiliko gara... 
       (1h50min; 5,9 km) Esnesaltzaileen bidea (430m). Porlanezko 
bidea, eskuinean igotzen da eta zubi bat gurutzatzen du trenbide 
zaharraren gainean (gaur egun trenbide berdea). Porlanetik 
hartxintxarrera igaroko gara beste pista batekin elkartzeko, 
ezkerrean hartuko duguna. Aukera izanen dugu bidexidor paralelo 
bat hartzeko... 
        (2h20min; 7,5 km) Santa Barbarako baseliza (565m).  
Bidezidorretik txaletetara jaitsiko gara kale bikeztatu batera 
heltzeko. Kurba itxian, bidezidorra hartuko dugu, pinudian sartzeko 
eta Agua Salada gainean altura irabaziko dugu Ega ibaiaren gainean,
begiratiko batetik pasatuz eta Txantona aldera jaitsiz. 
       (3h05min; 9,4 km) Gaztelako Atea (430m). Frai Diego karrikara 
helduko gara, Donejakue Bidea partekatuko dugu Gaztelako Atean 
zehar, San Pedroko klaustrora igotzeko eta Buztinezko Oheetara 
heltzeko, hortik igotzeko... 
         (3h25min; 10,4 km) Gazteluetako 
Gurutzera (466m). Gaztelubarrengo Elizara jaitsiko gara eta Judutegi 
Zaharreko eskaileretan zehar berriro helduko gara... 
        (3h35min; 10,7 km) Kartzelako Zubia 

ZER DA ZUMAKEA? 

Zumakea da Estella-Lizarra inguratzen duen zuhaixka bat, Erdi 
Arotik erabili dena larruak ontzeko prozesuan. Hona Ekialdetik 

heldu omen zen eta gaur hiria inguratzen duten mendi- 
hegietan aurkitzen dugu. Urrian goieneko aldia lortzen du bere 

koloreak tonu gorrixkak hartzen baititu. 

DESKRIPZIOA PR-NA 202 

ETA ZUMAKEAREN IB ILBIDEA? 

Lizarra  inguratzen  duen  
harres i  natura la .

Zumakearen Ibilbideak bidexka naturalak kulturarekin eta 
tradizioarekin hibridatzen ditu. Horretan, Zumakearen zuhaixka ildo 

nagusia da, ahotsa ematen diena hiriko eta inguruko kultura elementu
anitzei. Kolektiboki eraikitako ibilbide bat da, era parte-hartzailean eta
elkarrekin diseinatuta, beren denbora eta ezaguera eskuzabaltasunez 

eskaini duten pertsonei esker. 

Proiektuaren informazio guztia, ibilbidearen deskripzio 
osoa eta deskargatzeko track-a: www.rutazumaque.org 

@rutazumaque 
#rutazumaque #zumakearenibilia  

 

ALDAERA PR-NA 202. 1  

"VALMAYOR"

        (0h00min; 00 km) Kartzelako Zubia (419m). 
Curtidores kalea jarraituko dugu Hilobi Santuko 
pasabideraino. Ibaia eta errepidea zeharkatu eta Suhiltzaileen 
parkeraino igoko gara. Donejakue Bidea utziko dugu zertxobait 
aurrerago Gorozingo bide zaharra hartzeko , bidezidor aldapatsu 
estu bat eskuinaldean irteten da eta Zumakadietan zehar ibiltzen
da. Calaberak alderdira helduko gara eta jarraian…    
        (1h00min; 3,2 km) San Lorentzo (547m). Leku horretatik, 
ibilbideak bide nagusia hartzen du berriro. 

ZURE GUSTURA 

Ibilbidea hiru sektoretan banatzen da, hiru lekutan hiriarekin lotzen 
direla, halako moldez aukeratu ahal duzula zatiren bat egitea edo 

osoa egitea. 
 

Lehenbiziko sektorea, San Lorentzo eta San Millan aldekoa da, 5 km 
hegi eguzkitsuekin, hemen ibilbideko punturik altuena egiteko aukera

izanen dugu. 
Bigarren sektorea, 4,5 km baratzen artean eta Santa Barbarako 

pinudietan igotzen da. Esnesaltzaileen bidetik Baselizaraino helduko 
gara, hemen hiriko beste panoramika bat izanen dugu; han, ongi 
bilatuz gero, Gotorleku Militar Karlista baten hondarrak aurkituko 

ditugu. Pinudien artean jarraituko dugu eta Txantona aldera helduko 
gara. 

Hirugarrena, laburrena izan arren, metro gutxitan Gazteluetako 
Gurutzera leku malkartsutik igotzen da; hortik, hiriko eta auzo 

monumentaleko ikuspegi ezin hobea edukiko dugu. Irteera puntura 
itzuliko gara, Kartzelako Zubia, hortik San Pedro auzo historikoan eta 

Larrugileen auzoan sartu ahal izanen gara. 
Aldaera, zumakadiak aurkitu nahi badituzu eta eremu basatiago bat, 
beste 3,5km hauek proposatzen dizkizugu, Gorozingo Bide zaharrean 

zehar ibiliko gara. 
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SAN LORENTZO 

ETA SAN MILLAN

GAZTELUETAKO GURUTZEA ETA 

LARRUGILEEN AUZOA 

Zumake alde nabarmena 

Puntu Interesgarria 

Panoramika

Ondarea

Zerbitzuak

Iturria

Puntu 
Interesgarria: 

LAS CALAVERAS 
Parque de los 

desvelados.  
 Luis García Vidalek 

eginiko multzo 
historikoa bere anaia 

hilaren omenez. 
Eskulturak egin ziren 

zumake abarrak erabiliz. 

Donejakue Bideko 
sarreretako bat. Verbo Divino 

eta Hilerriaren inguruan 
Zumakeen artean ibiltzen da. 

Valmayorren Zumake ugari 
aurkituko ditugu. Gorri-gorrixkak 

udazkenean, bizilagunen batek 
“Itsaso Gorria” deitu duela. 

Hegi eguzkitsuak, basobera, 
artearen erresuma, olibondo alor 

abandonaturen bat eta pinudia; hemen 
zumakea aurkituko dugu muga eta 

ezponda artean. 
San Lorentzo baselizaren hondarrak eta 

harri lehorreko txabolak aurkituko 
ditugu, aitzinean nekazariek erabiliak... 

Monumentuen alde nagusia, hemen aintzenetik 
datorkigun historiaz gozatzen dugu… 
PUNTU  INTERESGARRIAK: San Pedro auzoa. San Pedro 
Ruakoa eliza eta klaustroa. Donejakue Bidea. 
Gaztelubarrengo Dona Maria, Judutegi zaharra, 
Larrugileen auzoa, Gazteluetako Gurutzea… 

VALDELOBOS 

ETA SANTA BARBARA

Baratze eta soro ureztatuen eremua. Poliki-poliki 
“Esnesaltzaileen bidean” zehar pinudietara igoko da, 
pinudi horiek ere aurkituko ditugu Los Llanosetan Ega 
errekaren gainean erortzen diren amildegietaraino. 
Santa Barbara baseliza zaindaria da bere talai  
pribilegiatutik eta horren bizkarrean, zailtasunez, 
Karlistaldietako Gotorleku zahar baten hondarrak 
aurkituko ditugu. Interes geologiko handiko 
tokia ere bada, horren diapiroren eraketagatik. 

VALMAYOR
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