
Oporrak  goza tu gure b is i te tan parte hartuz!  

E L  P O B A L E K O  B U R D I N O L A  &  M U Ñ A T O N E S  G A Z T E L U A  

UDA…MONUMENTALA!  

Barbadun ibaiaren urek ola zahar honetan makina hidraulikoei era-

giten zieten lekuan bertan burdina fabrikatuz ia 500 urtetan zehar.  

Monumentu multzo da eta Bizkaian izandako askoren artean hobe-

ren kontserbatu dena.  

Web orrian info + Zer da El Pobaleko Burdinola? 

XIV-XV. mendeetan, bandokideen arteko gerrak zirela, Lope 

Gartzia Salazarrekoak altxarazitako eraikin hau da Bizkaiko on-

dare arkitektonikoko osagai gailenetako bat da. Monumentu-

multzoaren izendapena du.  

Web orrian info + Zer da Muñatones Gaztelua? 

Oporretan zaude, zein ondo! Benetako oporrak. Ez duzu zer egin pentsatu 

nahi ez eta nola antolatu. Badakigu. Ez duzu zeure burua estresatu nahi. Ezta 

pentsatu ere. Nahiko erokeri izan da honaino iristea... 

Guzti hau dakigunez...bizitza erraztu nahi dizugu. Utzi gure esku antolakun-

tza osoa. Plan zerrenda bat eskainiko dizugu eta, zuk, aukeratu besterik ez 

duzu egin beharko. 

Areako hondartza 

Burdinmendi 

Edozein zalantza edo galdera izanez gero, gogoratu oporretan zaudela!  

eta kontsultatu ahal diguzula, noski… ;) 

info@elpobal.com         629 271 516 

Burdinola, Barbadun ibai ertzeko 

ukondo zoragarri eta fresko batean 

kokatuta dago.  

BI-2701 errepidean, Muskiz eta So-

puerta artean,  23,5 km-an. Errepi-

detik, aparkalekua ikusiko duzu. 

GPS: 47º 17’ 46’’ N - 3º 7’ 34’’ W 

Non dago Burdinola? 

Gaztelua Muskizeko sarreran dago, 

Las Carrerasetik bazatoz, N-634 

errepdetik.  

Errepidetik, Salazar Jauregia ikusiko 

duzu, eta honen atzean, Gaztelua 

dago. 

GPS: 43º 19’ 25’’ N - 3º 6’ 45’’ W 

Non dago Gaztelua? 

Jarduera foiletoa 

PLAN-AUKERA  

Bizkaiko museoak 

Burdinolatik gertu dauden beste zenbait museoen bisita gomendatzen dizugu. 

Aprobetxatu beste hauek ezagutzera: La Encartada fabrika-museoa, 

Meatzagintza Museoa edota Enkarterrietako Museoa. 

3. PLANA: burdinola + beste museoak 

Deitu 629 271 516 teléfono zenbakira eta zure plaza erreserbatu igande 

batean bi monumentuak bisita ahal izateko irailera arte. 

Ordutegia:  10:30 Gaztelua + 12:00 Pobal / 11:00 Pobal + 12:30 Gaztelua 

1. PLANA: burdinola + gaztelua 

Areako hondartza Muñatones Gaztelutik 4 km-tara dago. Zer iruditzen zaizu 

harresien eta almenen arteko bisitaren ostean bainu bat hartzera bazoaz? 

2. PLANA: gaztelua + hondartza 

Ba al zenekien, El Pobaletik 10 minutura , La Aceñan, bizikletara igo eta 

Galdamesko lehengo meatze-trenbidearen trazatua jarrai dezakezula 

hainbat kilometrotan zehar gaur egun luxuzko Bide Berde bilakatu baita? 

4. PLANA: burdinola + bizikletaz paseoa 

Aisialdiko taldea edo udalekuak antolatu behar badituzu, jarduera 

ezberdinak eskaini nahi dizkizugu: talo tailerra, Barbadun ibai ertzeko 

burdinolen ibilbidea, Gaztelutxiki... Begirada bat bota gure jarduera 

foiletoari eta deitu. 

ETA ORAINDIK, PLAN GEHIAGO... 

http://www.bizkaikoa.bizkaia.eus/elpobal
http://www.bizkaikoa.bizkaia.eus/detalleContenido.asp?id=181&t=1
http://www.muskiz.org/eu-ES/Turismoa/Areakohondartza/Orrialdeak/default.aspx
http://burdinmendi.enkarterrialde.eus/sites/default/files/pdf/Guia_Burdinmendi_eusk.pdf
mailto:info@elpobal.com
https://issuu.com/el_pobal/docs/pobal_2016_jarduerafoiletoa_eu
http://museoak.bizkaia.eus/

