
ALTXORRAREN BILA 
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EZAGUTZEKO

ERA OSO
DIBERTIGARRIA



Arantzazuko Andere eta Jaunak, pirata bizitza oparotsua izan zuten. Bere bizitza osoan 
zehar balio handiko altxorra bildu zuten. Altxor erraldoi hori ezkutatuta mantendu 
da, espedizio batean hil zirenetik. 
 
Lurperatuta dagoen altxorra aurkitzeko, arrastoak jarraitu. Erantzunak bidean 
aurkituko dituzun lekuak, datak, izenak, koloreak,… dira. mapan ezabatu behar dituzu 
erantzun zuzenak. 

Jokoa hasteko imprimi ezazu ondorengo webgunean: 

www.gorbeiaeuskadi.com/arantzazuko-altxorra

Gogoratu:	
	
Kontuz ibili! Izan zuen buruen arduradun. 

²  Errepideak ondo gurutzatzea arrastoak aurkitzea baina 
garrantzitsuagoa da. 

²  Besteen gauzak eta lekuak errespetatu, batez ere aintzineko 
ondareak. 
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HEMEN HASI  
Gure abiapuntua, 
herriko biztaldeen 
ordezkariak lan egiten 
duten lekuan dago.  

ARRASTOA 2 
 
Areto-futbol zelaia, hosto 
berdeak izaten dituzten 
izaki bizidunez inguratuta 
dago. Hauetako zenbat 
daude? Zerrendatik kendu.  
 

ARRASTOA 3 
 
Liburuz betetako etxearen 
leihotik animali bat 
agertzen da. Ze animali da? 
Mapan ezabatu.  
 
 

NORABIDEA 2 
 
Hemen inguruan 
jolastoki bat dago, 
abiatu zaitez leku 
horretara.  
 

ARRASTOA 4 
 
Umeek jolasten duten leku 
honetan, berde eta gorriz 
jantzitako animali bat dago. 
Zein da?  
 

ARRASTOA 1 
Eraikuntza honen balkoian 
dauden banderen artean, 
emakumeen iraultza 
adierazten duena, ze ikur 
dauka?  
 
ERANTZUNA: UKABILA  

NORABIDEA 1 
	
Udaletxeko 
eskuinaldetik jo eta 
plaza erdian gelditu.  
 
 

NORABIDEA 3 
 
Ikurrinaren atzean etxe 
bat dago. Bere 
eskuinaldetik doan 
kaletik igo zaitez.  
 

ARRASTOA 5 
ADI! Bidetik aurkitzen 
dituzun etxeetako 
postontziak begiratu. 
Hauetako batean 
heriotzaren ikur bat 
agertuko da. Mapan 
ezabatu. 

NORABIDEA 4 
 
Etorri zaren lekutik 
bueltatu, ikurrinara 
iritsi arte.  
 
 

ONDO PASA NESKA
MUTILAK!



ARRASTOA 8 
 
Etxola honen teilatuan 
eskalatzeko izartxoak 
aurkitzen ditugu. Ze 
kolorekoa da goialdean 
dagoen izarra?  
 

NORABIDEA 8 
 
Teilatu honetatik 
kanpoaldean eraikitako 
gimnasio bat ikus 
daiteke, hara zuzendu.  
 

ARRASTOA 9 
 
Hatzamarrak lantzeko 
makinan, zenbat minutu 
dira erabiltzeko denbora 
gomendarria?  
 

NORABIDEA 6 
	
Lehenengo 
bidegurutze honetan 
maldan gora joan, 
baserri zahar batera 
iritsi arte.  

NORABIDEA 9 
 
Argiñaora doan 
errepidea jarraitu.  
 
 
 

ARRASTOA 10 
 
Bidearen hasieran hesi 
txuria daukan etxearen 
izena asmatu, eta mapatik 
kendu.  
 

NORABIDEA 10 
 
Jolasaren abiapuntura 
zuzendu zaitez berriro. 
Gogoratzen duzu zein 
zen?  

ZELAN DOA MAPA? 
Pistarik behar
duzue? ANIMO! 

NORABIDEA 5 
	
Taberna paretik pasa, 
eta kirola egiten den 
eraikuntzara abiatu.  
 
 

ARRASTOA 6 
Espaloi luze honetan, 
loreak hazitzen diren 
ontziak daude. Zenbat 
aurkitu ditzazkezu bidetik? 
Ez ahaztu ezberdina dena.  
 
 

ARRASTOA 7 
 
Etxe honen atarian zenbaki 
bakoiti bat agertzen da. 
Zein ? 
 
 

NORABIDEA 7 
 
Maldan behera joan, 
frontoi ondoan dagoen 
“Cabana” izeneko 
etxetxora iritsi arte  
 



ARRASTOA 15 
 
Eta eliza honen zaindaria, 
zein da?  
 
 
 

NORABIDEA 14 
 
Arkupeetatik igaro, eta 
elizaren beste aldera 
pasa zaitez.  
 
 

NORABIDEA 15 
 
Autobusa zure zain 
dago. Non dago 
geltokia?  
 

ARRASTOA 11 
Udaletxearen parean kutxa 
hori bat dago, eskutitzak 
sartzeko ontzia. Zeintzuk 
dira kutxa honetan 
agertzen diren lehengo bi 
zenbakiak?  
 

NORABIDEA 11 
	
Yurrera doan bidea 
hartuta, margotuta 
dagoen horma batekin 
topo egingo dugu. 
Bertan gelditu.  

ARRASTOA 12 
 
Armarri honetan dagoen 
landarearen enborra, ze 
kolorez margotuta dago?  
 
 

NORABIDEA 12 
 
Etorritako bidetik 
bueltatu ibaia 
gurutzatzeko lekua 
aurkitu arte.  
 

ARRASTOA 13 
 
Ibaiaren gainetik 
pasatzerakoan, zubiaren 
izena nonbaiten idatzita 
aurkituko duzu. Mapatik 
kendu.  
 

NORABIDEA 13 
 
Aurrera jarraitu, eta 
kanpainak dauzkan 
eraikuntza aurkituko 
duzu.  
 

ARRASTOA 14 
 
Nork berreraiki zuen 
eraikuntza hau 1826. 
urtean? Bilatu eta mapan 
ezabatu.  
 

ARRASTOA 16 
 
Zerbait jateko gogoekin 
zaude? Hemendik jatetxe 
bat ikus dezakezu. Zein da 
bere izena?  
 



ARRASTOA 20 
 
Udal zerbitzuen 
ordutegietan, 
arkitektorena ze kolorez 
margotuta dago?  
 
 

NORABIDEA 19 
 
Ibaiaren alde honetan, 
Gorbeialdean dauden 
eraikuntza 
garrantzitsuen 
kartelaren ondoan 
kokatu.  

NORABIDEA 20 
 
Gure helmuga, 
abiapuntutzat 
hartutako leku bera da. 
Haraino iritsi.  
 

ARRASTOA 17 
Autobusa itxaroten duzun 
lekuaren ondoan, pilaz 
beteriko zilindro bat dago. 
Agerian, parke natural 
baten ikurra agertzen da. 
Zein?  
 

NORABIDEA 17 
	
Kultura eta osasuna 
hemen ondoan 
elkarbizitzen dira. 
Hurbildu zaitez hona.  
 

ARRASTOA 18 
 
Gaixo zaudenean, eta 
osasun bila zabiltzanean, 
leku zuzenera gidatzen 
zaituen gezi bat aurkituko 
duzu horma honetan. Ze 
kolorekoa da?  

NORABIDEA 18 
 
Bidea jarraitu, elizaren 
ondotik pasa, eta 
ibaiaren beste aldean 
agertuko gara.  
 

ARRASTOA 19 
 
Elexabeiti auzoan, eliz 
berezi bat aurkitzen dugu, 
noren ohorean eraiki 
zuten? Panel honetan 
bilatu eta mapan ezabatu.  
 

AMAITU DUZU! ZORIONAK!	
konprobatu erantzunak webgunean:
www.gorbeiaeuskadi.com/arantzazuko-altxorra
saria jasotzeko bidali emailez zure mapa edo 
erantzun zuzenak helbide honetara:
turismo@gorbeialdea.com


