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ARAZI

Komunikazioa , kultura kudeaketa, Hezkuntza eta 
turismo arloko profesional
taldea gara eta proiektuak jasotzen, moldatzen, 
sortzen eta gizarteratzen dituen zerbitzu enpresa 
bat osatzen dugu. 
1998. urtean hasitako ibilbideak ematen duen 
bermearekin eta esperientziarekin sortzen ditugu 
edukiak, zeurekin batera. Ikasteko grinarekin 
eta etengabe berritzeko bokazioarekin, ematen 
diegu forma zure ideiei. Irudia eta hitzak, euskarri 
eta jarduera konkretuekin konbinatzen ditugu, 
nortasuna transmititzeko eta komunikatzeko. 
Ideiak borobiltzen ditugu Arazin.

ONDAREA BALIOAN
JARTZEKO PROIEKTUAK
Mendiak, eraikinak, ibaiak, tradizioak, herriak… 
elementu ugarik osatzen dute gure ingurunea. Balio 
handia ematen diogu horri, eta guztia kontzeptu 
batean jasotzen dugu: ondarea. Jaberik ez du, baina 
guztiona da, gure nortasunaren oinarri nagusietako 
bat. Hori transmititu nahi dugu, zurekin batera, 
auzolanean, gure gizartea eraikitzeko.

SORTZEN    HASTEKO



Turismorako plana

AIA 

TURISMO MAHAIAREN AIAKO BILERA BAT



ZESTOA 

Eraikin historikoak

Zestoako panelak



Markaren garapena eta weba

XARETA



Fernandoren txokoak

AMEZKETA

Seinaleztapena

Unitate didaktikoa

IZENA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

GELA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

IBILBIDEAREN SEINALEZTAPENA ETA UNITATE DIDAKTIKOA



Herriko ondarea

AZKOITIA

Seinaleztapena

Ondare plakak



TOLOSAKaixo! Gu Rufina eta Estanis 
gara. XX. mendearen hasieran 6 
eta 3 urte genituen, eta, 
g hh

umezurtzak ginenez, Tolosako 
g, ,g,

Miserikordia etxean hartu 
g,g,

gintuzten. Umeak ginela, 
Miserikordia etxeko lurren 
g g ,gn g ,

inguruan jolasten ibiltzen ginen 
eta hori dela-eta, ondo baino 
ng j gng j g

hobeto ezagutzen ditugu eremu 
h ,h ,

hauek.
hh

Santa Lutziatik Uzturrera doan 
ibilbide honetan hainbat 
bitxikeria aurkitu ditzakegu, eta 

hhl hh

horiei buruzko argibideak emango 
g ,g ,

dizkizuegu. Zatozte gure eskutik.
h g gh g g

Santa Lutzia-Uzturre ibilbidea

TOLOSA

Seinaleztapena

GURE PERTSONAIEK KONTATUTAKO ISTORIOA

2,7 Km - 55 min

MENDI IBILBIDEA

Uzturrera

Santa Lutzia-Uzturre



IRUN

NATURGUNEA EZAGUTZEKO LANA

Panela

Esku orria



ZARAUTZ

Vista Alegre



Eguzkia oheratzean eta iluntasuna nagusitzen denean, gure ezkutalekuetatik ateratzen 
gara handik eta hemendik ibiltzera. Gehienetan zuen begien aurretik oharkabean pasatzen 
garenez, ez gaituzue apenas ezagutzen, eta aspalditik daramagun ospe txarra kendu ezinik 
gabiltza. Horrenbestez, gure bizimoduaren berri izateaz gain, egun batez xaguxatar izatera 
gonbidatzen zaitugu. Ongi etorri Xaguxatar Parkera!

AZPEITIA

Xaguxatar Parkea: 
Ingurugiro Etxeko jolas-parkearen birmoldaketa 



Haurrentzako Zarauzko Gida haurrek egina da, eta 5 eta 12 urte 
bitarteko haurrak dituzten familiek Zarautz elkarrekin gozatzeko 
proposamenak jasotzen ditu.

ZARAUZKO
HAURREN  GIDA
TURISTIKOA



GFA-rako
GR sarearen
seinaleztapena



IBILBIDEAK ERAKUSKETAK

BERRIATUA LEKEITIO

ZESTOA BAKEOLA
(Oroimena Bizirik)

BEIZAMA LILI JAUREGIA

IBILBIDEAK ERAKUSKETAK
ARETXABALETA

GAZTAREN IBILBIDEA

MALLARRI
(Zarautz)

GAINTZA TALAIA

ERAZTUN 
BERDE 
URDINA
(Zarautz)



SEINALEZTAPENA  BATERATZEA
Beran

GETARIA
Landa eremuko seinaleztapena

Ilustrazioaren detailea Norabide geziak



MUSEO 
ETA 
INTERPRETAZIO 
ZENTROAK

ekainberri

Eskuorria

Ekain
audio tour

Ekainfest
ekimena



algorri

Eskuorria

Webgunea

LILI 
JAUREGIA

Webgunea

Eskuorriak,
kartelak,

seinaleztapena

Antzeztutako
bisitak



NOLA    EGITEN    DUGU   LAN

Ondarea balioan jartzea
1998. urtean hasitako ibilbideak ematen digun      
esperientzian oinarrituz, badakigu agorrezina        
dela geure inguruneak kontatzeko daukana. Horrez  
gain, garaiak aldatzen dira, gero eta azkarrago, eta 
garaiekin, komunikatzeko moldeak. Bere horretan 
segitzen du, ordea, ondarearen berezko balioak. 
Merezi du eduki hutsa istorio           
erakargarri bihurtzea.

Bezeroaren helburua betetzeko, honen eta   
adituen arteko elkarlanean plan bat garatzen da, 
eta eskura dauden baliabideen arabera,istorioa 
egituratzen da. Edukiak, diseinua, komunikazioa eta 
teknologia uztartzen dituzten profesional-talde baten 
lana metatzen da, lan-dinamika eraginkor batekin, 
produktua gorpuzteko.

Uneoro bilatzen ditugu ondarearen dibulgazio-
proiektuak sostengatzeko bideak. Diru-laguntzen eta 
ondarea dibulgatzeko proiektuak egiteko deialdien  
informazio eguneratua daukagu.

Neurrira egiten ditugu aurrekontuak. Deitu eta hitz   
egingo dugu. 

METODOLOGIA

ZENTRO ETA MUSEOEN KUDEAKETA

BALIABIDEAK

Papera
Zure eskuetan, ibilbidean lagungarri

Poltsan edo poltsikoan, gure eskuko gidek begirada bakarrean 
kontatzen dizute ibilbide bakoitzaren istorioa. Era berean, 
informazio zehatza eta zabala ematen dute, bai ibilbidea 
osatzeko, baita haren inguruan ere zeure plan propioa osatzeko 
aukera izan dezazun.

• Kartelak QR seinaleekin
• Eskuko orriak
• Interpretazio-mapak

Digitalean
Online gozatu, zure gailuaren bitartez ere

Etxeko lasaitasunetik gure  ibilbideei buruzko informazio osoa 
daukazu sarean. Zure gailu mugikorrarekin, berriz, eskura 
izango dituzu tokian tokiko istorio bakoitzaren elementu 
osagarriak.

• Smartphone aplikazioak
• Webguneak
• Ikus-entzunezkoak
• Argazki panoramikoak

Seinaleak eta interpretazioa
Istorioak interpretatzeko eta bidean ez galtzeko!

Bideak ibilbide izateko seinaleak behar ditu. Eroso eta lasai 
orienta zaitez Lur ibilbideetako seinaleekin. Diseinu egokia 
eta zehatza dute, eta informazio gehigarria ematen dute, 
beharrezkoa denean.

• Norabide-seinaleak
• Natur ingurunera egokitzen diren diseinuak
• Interpretazio-panelak ilustrazioekin
 

Antzerki-bisitak eta erakusketak
Esperientzia bizi!

Aurrez aurreko ahozko komunikazioaren parekorik ez du ezerk. 
Kontatzen dena gertatu zen tokian entzuteko esperientzia bizi 
ezazu, istorioari dagokion garaiko karakterizazioa duten aktoreek 
kontatuta. Osa ezazu bizipen hori, erakusketa batekin.

• Bisita gidatuak
• Musealizazioa
• Panelak
• Rollerrak



ideiak
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