
 
PR-NA 7  IÑARBEGI   I.I.D.E.:          . 

 
Erratzu – Gorostapolo – Iñarbegi – Zubipunta – Gorostapolo - Erratzu 

 
Luzeera: 14,025 km      Desnibela: 400 mt  Zailtasuna: ERTAINA 

 
 
 

Iñarbegiko erreka Baztan-Bidasoaren iturburuetako bat da. Kontraste haundiko ibilbide 
honetan igoera Auza mendi magaleko kaltzadatik eta errekaren alde ozpel eta hezetik egiten da 
eta jeitsiera, aldiz, ikuspegi ederrak eskeintzen dituen bide zabaletik. Iñarbegi auzoan, nekazal 
paisaia disfrutatzeaz gain, bi trikuharri ikusiko dugu: Sorginetxoa, bidearen ondoan, eta 
Aznabazterra, bidetik 600 mtako deribazio bat eginez.  

 
 

IRTEERA >: Erratzu, herriko plaza eta aparkaleku moduko zabalgunea, frontoiaren ondoan. 
Herrian hainbat ostatu, jatetxe eta alojamendu badago. 
 
 
OHARRAK    

• Gorostapoloko NA-2651 errepidean aparkatzea mugatua dago. Erabili Erratzuko 
aparkalekuak.  

• Iñarbegi eta Gorostapolo arteko harrizko kaltzada inguru ozpeletik doa eta oso 
irristakorra suertatzen ahal da. Igoera bertatik egitea aholkatzen da. 

• Hasierako tartean PR-NA 7 eta SL-NA 12 ibilbideek koinziditzen dute; erne ibili 
seinalizazioarekin. 

  
 

DESKRIBAPENA 
 
0,000 km: ERRATZU (290 mt), herriko ostatu eta plaza. Gorostapoloko NA-2651 errepideko 
zubitik Baztan erreka zeharkatu, San Pedro eliza ondotik; 250 mt aurrerago, herriko eskola pasa 
ondoren, errepidetik segitu, eskuinean kanposantuko eta Arizkungo bidea utziz. 
 
0,650 km: Behitegia eta bifurkazioa: eskuinetik, bertze ikuilu batetara doan bidea (itzultzeko 
bidea). Errepidetik zuzen segi, harresiz mugatutako belagien artean. 
 
1,565 km: GOROSTAPOLO AUZOA ( 350 mt), Doloretako Amabirjinaren ermita. Auzoan 
sartu gabe, ermitaren atzetik jeitsi (H.>), harrizko kaltzadatik. 
 
1,900 km: Iñarbegiko errekako harrizko zubia (325 mt) eta 50 mt aurrerago, bidegurutzea: 
ezkerretik (E.>), Iñarbilera (SL-NA 12-aren itzultzeko bidea). Zuzen igo (H.>), kaltzadan gora. 
 
2,105 km: Errekatxoa pasa eta bifurkazioa: eskuinetik (H.M.>), Xorroxin urjauzira bide zelaia 
(SL-NA 12); zuzen igo (H.>), hurritza eta gaztainondoen arteko bide zabaletik. 
 
2,575 km: Bide zabala ezkerrera utzi eta eskuinetik segi, bidexka zelai eta haritzetan barna. 
Iñarbegiko bide zaharra da, tarteka kaltzatua, mendi magaletik eta hainbat borda eta belagitan 
barna igotzen dena. 
 
3,860 km: Erreka bat zeharkatu, inguru ozpel eta hezea. 
 



4,805 km: Iñarbegiko bide asfaltatua. Bertatik igo, norabidea mantenduz (H.>). 
 
5,600 km: Bide asfaltatua utzi eta ezkerretik 65 mt igo: LEPIÑERREKO BORDA (605 mt) eta 
Sorginetxoa trikuharria (IKUS: 262 fitxa). Iñarbegiko bailarako ikuspegia. Bordaren belagiaren 
harresi ondoko bidexkatik jeitsi (H.>). 
 
5,750 km: Bide zelai zementatua; ezkerretik segi (E.>), Iñarbegiko baserri sakabanatu eta haritz 
zaharretan barna. Handik 250 mt-ra, bifurkazioan, bide zementatua utzi (bertatik Xenperenea 
Landa Etxera) eta ezkerreko bide zabaletik igo, ur biltegi baten ondoan pasatuz. 
 
6,215 km: Bifurkazioa: ezkerretik, Aznabazterra trikuharrira (IKUS: 263 fitxa), 600 mtko 
deribazioa piketakin balizatua. Eskuinetik jeitsi, bailarako ikuspegi zabalekin. 
 
6,440 km: Agerrea baserriko ikuilu handia; norabide aldaketa: eskuinera jo (M.>), Iñarbegi 
auzoko bide zementatutik. Marimartinen Bª  baserria pasa eta 50 mtara bide nagusia utzi eta 
ezkerretik jeitsi, harresien arteko bidexkatik. 
 
6,690 km: Iñarbegiko errepidea eta Dorreko borda baserria. Asfaltua gurutzatu eta etxearen 
atzetik lurrezko bide zabaletik jeitsi, norabidea mantenduz (M.>); 200 mt aurrerago, bide 
asfaltatuarekin bat egin eta bertatik segi. 
  
7,050 km: Bihurgune itxia. Asfaltoa utzi eta eskuineko bide zabaletik jeitsi (I.M.>). 
 
7,425 km: Axerixuloetako zubia (495 mt). Iñarbegiko erreka zeharkatu eta pixkanaka igo, ardi 
borda eta harresiz mugatutako belagietan barnako bidetik. 
 
8,380 km: Iñarreko borda, eskuinean, errekatxo bat pasa eta gero. Bide zelai eta erosoa, baso 
gutxiko magaletik, Auza mendi eta Xorroxingo zokoaren ikuspegi ederrekin. 
 
9,300 km: Bidegurutzea (545 mt), Zubipunta baserriaren parean. Eskuinetik, Gorostapolora; 
ezkerretik segi (M.>), erreka zokoa saihesteko bihurgune haundia egiten duen bide zelaitik. 
Bizkar bat zeharkatu eta malda behera hasiko da.  
 
10,705 km: Ezkerretik bide bat elkartu eta 50 mt-ra, bifurkazioa: eskuinetik jeitsi, iralekuko 
bidetik. Ia 500 mt aurrerago, Mariskoneko bordaren ondoan pasa, baso txiki batean.  
 
11,695 km: Lepoa (460 mt) eta bifurkazioa: eskuinetik (I.E.), Gorostapoloko bidea; zuzen jeitsi 
(I.>), norabidea mantenduz. 
 
12,135 km: Hiru bidegurutze segidan. Ezkerretik Arizkungo bidea eta metro gutxitara, 
eskuinetik, Gorostapolotik datozen bi bide. Zuzen segi (I.>). 
 
12,500 km: Etxeberriko borda eta aurrerago, behitegia, ezkerrean. Haren ondotik pasa eta  
harizti txiki bat zeharkatu. Ia 500 mt aurrerago, bertze behitegi baten aurrean, eskuinera egin eta 
errepide aldera jeitsi. 
 
13,330 km: NA-2651 errepidea eta behitegia; ibilbidearen hasierarekin elkartzen da (0,650 km). 
Errepidetik jeitsi, eskolatik herrigunean sartuz. 
 
14,010 km: ERRATZU (290 mt), herriko ostatua eta plaza. Ibilbidearen hasiera eta bukaera. 


