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Arabako Errioxa,  300 Km2ko eskualdea da Arabako hegoaldean, Ebro 
ibaiak zaindua Hegoaldetik eta Toloño Mendilerro apartak Iparraldetik 
eta bertan mahatsondoak landu izan dira erromatarren garaitik hasita.

Arabako Errioxak 12.000 biztanle izanik, 15 udalerri hartzen ditu, 4 
Administrazio  Batzorde eta beste lau herribildu eta 300 upategi inguru 
aurki ditzakegu bertan. Ardoaren kultura edonon suma daitekeen 
lurraldea da; eta hori guztia, harrera bikaina, abegikortasuna eta 
elkarbizitza bizimodu egin dituen jendearekin batera.

Herrien arteko bide laburrak eta irisbide errazak aitzakia ezin hobea 
dira olibondoekin eta milaka urteko trikuharriekin nahasturiko mahasti 
amaiezinetan barnako paisaia harrigarrietan galtzeko, eremu harresituak 
dituzten Erdi Aroko herri, oinetxe eta edertasun isileko elizekin 
zipriztinduetakoetan… eta nola ez bada, upategi zerrenda amaiezinak 
tartekatutakoa, egun tradizioa eta modernitatea uztartzea xede nagusi 
duten upategiak, hain zuzen ere.

Ehundik gora establezimenduk osaturiko Arabako Errioxako Ardoaren 
Ibilbideak lurralde honetako txoko guztiak aurkitu eta gozatzeko 
esperientzia bereziak eskaintzen dizkizue.

Mahasti eta upategietako esperientzia paregabeei eta ateraldiko paisaiak 
duen berezko erakargarritasunari beste batzuk gehitu diezazkioke 
bidaiariak, hala nola, ardoaren inguruko festa eta ekitaldiak, kultur 
bisitaldiak, ardoterapia, natur jarduerak, erosketa enogastronomikoak, 
etab. eta gauak diseinu bikaineko hotel abangoardistetan, mahasti eta 
upelen artean igarotzea edota landa hotel xarmangarrietan.

Eta Arabako Errioxan egindako egonaldiari azken ukitua gure sukaldaritzak 
emango dio; gure sustraietan oinarritua bera eta daukagun biltegi 
ezin oparoagoari esker, gure chef-ei sutegietan bertako produktuak 
maisutasunez erabiltzeko aukera ematen die.

Eta, jakina, Errioxa Jatorri Izendapeneko gure ardoekin topa eginez, 
horiek bidaiaria, zalantzarik gabe, ardoa eta ardoaren inguruko guztia 
beren izatearen zentzu bihurtu duten lurraldean jartzen dute, Arabako 
Errioxan, alegia.

OngietorriArabakoErrioxara



AÑADA CONOCIMIENTO ezagueraren foroa edota kudeaketa sarea sortzeko beharra ikusita sortutako gunea da; bertan, 

ikasteko, esperientziak partekatzeko, joera berriak ezagutzeko eta sektore enoturistikoarekin bat egiteko aukera dago.

Horrelaxe sortu da enoezaguera, formazioa ardoarekin eta turismoarekin batzeko era berria, enoturismoa bezalako 

mundu zabalak dituen ikuspegi ezberdinetatik ikusita.

Enoezagueraren kudeaketa honek guztiak, bat egiten du AÑADA CONOCIMIENTOn. Gune honetan, mota guztietako 

jarduerak ditugu. Hauen bitartez, sektore enoturistikoko hainbat eragilek  360ºko ikuspegia izan dezaten. Hauen artean: 

Arabako Errioxako Campusa edota Enoturismo Foroa. Lehenengoan, formazioa, nazio mailako zein nazioarteko adituekin 

batean, eta interes berberak dituzten profesional ezberdinekiko lotura nahasten dira; bigarrena, berriz, inspirazio 

eta networking gunea da. Ibilbide hau osatzeko hauek ere eskura ditugu: adituen hainbat panel, enoturismoaren 

joerarik abangoardistenak, bai eta AÑADA CONOCIMIENTOk bideratuta, bestelako erreferentzia tokietara egiten diren 

bidaiak ere. Hauen bitartez, esperientzia aberasteko ikuspegi ezberdinak ezagutzeko aukera izango dugu, gainera. 

E n o t u r i s m o a n  e z a g u e r a k  e t a 
esperientziak partekatzeko elkargunea

www.enoconocimiento.com

ARABAKO ERRIOXAKO
CAMPUS ENOGASTRONOMIKOA
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Goza ezazu Arabar Errioxako Campus Enogastronomikoaren ikastaro guztiez gure Campus Txartelarekin. Sartu 

IKASLE gisa enoturismoan espezializatutako 30etik gora ikastaroetan, horietara guztietara joateko eta ardoaren 

zein turismoaren inguruko azken joerak ikasteko aukera emango dizun tarifa lau bereziarekin.

Eta IRAKASLE modura eskolak emateko leku baten bila bazabiltza, hauxe da zure campusa. Egin iezaguzu zure 

eskaintza, eman izena zure ezagutzen berri izan dezagun.

Partekatu izen handiko adituek eskaintzen duten gai askotarikoen inguruko prestakuntza esperientzia hau, ikasleek 

euren ezagutzak zabaltzeko, birziklatzeko eta espezializatzeko aukera izan dezaten sortutako esperientzia hau. Hori 

guztia mahastiz inguratuta, Arabar Errioxako lekurik berezienetan.

AÑADA CONOCIMIENTO

Informazio gehiago www.enoconocimiento.com gunean edo info@enoconocimiento.com

Ardoaren eta turismoaren sektoreko azken joerak jakin nahi?
Ez galdu aukera hau: otsailetik ekainera, aurrez aurreko eta 

sareko 30 ikastaro baino gehiago
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IkusitzazuArabakoErrioxakoUdalerriak 

herriz herri
Arabako Errioxako eskualdea osatzen duten herri eder horietan 
barna ibiltzeko gonbitea egin nahi dizugu, guzti-guztiak ardoaren 
munduari estuki lotuak. Horietako askotan gotorlekuak aurkituko 
dituzu, izugarrizko oinetxeak, berpizkundeko eraikinak, baita 
barrokoak eta neoklasikoak ere. Harritu eginen zaitu herriek 
lur azpian gordetzen dituzten upategiez edo calado direlakoez 
osaturiko benetako hiriak ikusteak, non ardoa artisau eran 
egiten duten  oraindik. Tradizioa eta berrikuntza elkartzen dira  
bertan, eta herriek eskaintzen duten kalitateak eta aniztasunak 
ez zaituzte hotz utziko.

Aldi berean, ondasun baliabide, alde zahar, nortasun handiko 
upategi, jende atsegin eta paisaia irudi bikainez osaturiko 
mosaikoa osatzen dute eta bertakoek ardoa eta haren inguruko 
guztia haien izatearen zentzu bihurtu duten lurralde batean 
kokatzen dute bidaiaria.

Turismo bulegoak
Elciegoko Turismo Bulegoa   •   945 60 66 32
info@elciego.es   •   www.elciego.es

Bastidako Turismo Bulegoa   •   945 33 10 15
turismo@labastida-bastida.org   •   www.labastida-bastida.org

Laguardiako Turismo Bulegoa   •   945 60 08 45
turismo@laguardia-alava.com   •   www.laguardia-alava.com

eraikin historikoa

arkeologia

naturaleza

autokarabana 

parkinga

turismo informazioa

alde zaharra

ikuspegi panoramikoa

olio-errota



Elciego

Elciegoko San Andres Elizako bi dorre ezberdinek 
egingo digute harrera, berpizkundeko gotikokoak dira 
eta nortasuna ematen diote bertako elizari. Udaletxea, 
Plazako Andre Mariaren baseliza eta  oinetxe 
politak dituzu zain Plaza Nagusian. Inguruetan 
zenbait baseliza ditugu eta nabarmentzekoa da 
Arkitekturako Nobel saridun Frank O. Gehry-ren 
abangoardiako proiektua. 

• San Andres Eliza.
• Plaza Nagusia.
• Oinetxeak.
• Independentziaren festa. Banderaren inarrostea.

Uztaila.
• San RokeJaiak. Abuztuaren 16a.
• Plazako Ama Birjinaren Zaindari Festak. Irailaren 

8a.
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Bilar

Aldapan egoteak gotorleku itxura ematen dio eta 
hala izan zen garai batean. Urrutitik sumatzen da 
Jasokundeko Andre Mariaren eliza. Bertako kaleetan 
ugari  dira jauretxeak eta Plaza Nagusia biltoki 
ederra da udako arratsaldeetarako. “Sorginaren 
Etxolaraino” joan zaitezke oinez; metalezko eraikina 
da, eta kondairaren arabera, pertsonaia mitologikoen 
leinu zaharreko sorgin bat bizi omen zen han.

• Sorginaren Etxola trikuharria.
• Jasokundeko andre Mariaren eliza.
• Indianoaren Etxea.
• Jasokunde eta San Roke Jaiak. Abuztua.

herriz herri
Mañueta

Erromatarren garaitik hasita, Ebro ibaia gurutzatzeko 
pasabideetako bat izan zen herri hau. Herriak 
oraindik baditu Erromatarren Inperioaren parte izan 
zeneko aztarnak eta upategi ugari ditu barreiatuak. 
Nabarmentzekoa da Antiguako Andre Mariaren 
elizako ataria, barroko dekadentekoa.

• Antiguako Andre Maria.
• San Kristobalen baseliza. Jaia: uztailaren10ean.
• San Bartolome Zaindariaren Jaiak: abuztuaren 

24an.

Gorrebusto

Ibar estu baten barnean dago Gorrebusto.Oraindik 
bertan dago olio-errota, eta nahiz eta orain geldirik 
egon, imajina dezakezu nolakoa zen olibetatik 
“urre berde” deituriko olioa erauzteko prozesua. 
San Millan eliza harro dago modernoena delako; 
XIX. mendearen hasieran eraiki zuten eta Errioxako 
Laturce mendiko San Prudentzio baselizatik 
ekarritako XVII. mendeko erretaula bertan dago. 

• San Millan Eliza.
• Esker Emateko Jaiak. Iraila.
• Santa Barbara Jaiak. Abenduaren 4a.

Laguardia-Arabako Errioxako Kuadrilla
Arabako Errioxa 23 herrik osatzen dute; 15 udalerri, 4 administrazio batzorde eta 4 herribilduk 
eta denek dute ordezkaritza LAGUARDIA-ARABAKO ERRIOXAKO KUADRILLA izeneko eskualdeko 
erakundean eta Laguardian du egoitza. Erakunde honek hainbat zerbitzu jartzen ditu eskualdeko 
biztanleen eskura.

Arabako Errioxa usaindu egin daiteke,  ikusi, sentitu, ukitu… Ikusmena/ikuspegia lasaitu egiten 
da mahatsondo, labore eta olibondoen gainetik igarotzean, udazkena iristean kolore mosaiko 
bihurtzen baita, aparta da eta udazkena eskualde honetan. Hala ere, dastamena da hemen 
protagonista nagusia, ogiak, ardoak eta olioak osatzen duten hiruko mediterraniarrari lotutako 
kultura gastronomiko aberatseko lurraldean baikaude.

Laguardia-Gasteiz errepidea 2
01300 Laguardia
945 60 02 52
www.cuadrillariojaalavesa.com



Bastida

Nabarmena da gotorleku itxurako Santo Kristoaren 
baseliza eta bertatik eskualde guztia ikusten dugu. 
Herriko Erdi Aroko Alde Zaharrean daude Arabako 
Errioxako harlanduzko oinetxe gehienak. Ingurune 
naturala, benetan aipagarria; bertan, mahasti 
paisaia ikusgarriak aurkituko ditugu, lako eta erdi 
aroko nekropoliak, baselizak eta makina bat alderdi 
xarmagarri.

• Alde Zaharra eta harritan egindako dolare-zuloak.
• Esker Emateko Jaia (azaroa).
• Cardeñako Martiri Santuen ohorezko jaiak.
• Erronda (suak). Abenduaren 7an.
• Artzainak. Eguberrietako antzezlana. Abenduaren 

24an eta 25ean.
• San Gines eta Sta. Luciako Erromeriak (maiatzean).
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Lapuebla de
Labarca
Ebroren bazterreko herri honek Nafarroako Sonsierra 
eta Gaztelakoa elkartzen zituen ontzi txiki bati zor 
dio izena. Egun, esperientzia paregabea da Ebroren 
bazterretan barrena ibiltzea, Poveda pasealekuan 
zehar, mahastiak ikusten. Otsailean ospatzen da 
Uztaberri, ardoketari eta mahastizainek azken 
urteko uzta ospatzeko egiten duten ardoaren festa.

• Poveda, Ebroren ikuspegi zoragarriak eskaintzen 
dituen pasealekua.

• Uztaberri. Ardoaren Festa. Otsaila.
• San Blas jaiak. Otsaila.
• San Bartolome Jaiak. Abuztua.

herriz herri
Labraza

Herri bitxi honi Munduko Herri Harresitu Onenaren 
saria eman dio Herri Harresituen Munduko Zirkuluak. 
Bertako harresi. Bertako harresietan zutik daude 
oraindik ondare historiko kalifikatutako dorre eta 
gaztelu-begiak. 
XIV. mendeko Mairuaren Iturriaren barnealdean 
bada igarobide ezkutu bat, setio garaietan herri 
barruraino iritsi ahal izateko.

• Alde Zaharra: Harresiak, San Miguel Eliza, Mairuaren 
Iturria, etab. 

• Dueñasko Pinudia.
• San Rokeren ohorezko Jaiak. Abuztuaren 16an.
• San Miguel Jaiak. Irailaren 29an.
• Ekitaldia: Tocamerroque panpina. Abuztuko jaien 

hasierako ostiralean.

Lantziego

Etxe eta jauregi armarridunen artean igarota, XVI. 
mendeko San Acisclo eta Santa Victoria elizara 
iritsiko zara eta bertan dago Euskadiko organo 
barrokorik zaharrenetako bat. Armendarizko Markesaren 
jauregitik hurbil, Iturri neoklasikoaren multzoa dugu, 
Sebastian Iradier eta Salaberri konposatzailearen 
sortetxea. Musikari hau mundu guztian ezaguna da 
“La Paloma” habaneraren egilea izateagatik. Bestalde, 
oso interesgarria da olio-errota bisitatzea, han oraindik 
ere, artisau eran egiten baita olioa. 

• Lanean ari den olio-errota.
• “Marchoen” Festa. Sortzez Garbiaren bezperan.
• Festak San Acisclo eta Santa Victoriaren 

ohoretan. Azaroan.
• Landako Andre Mariaren ohorezko festak. Irailean.

Laguardia
 
Muino batean dago eta Erdi Aroko Egitura bere 
hartan mantentzen du ia-ia. Erregeen  Ama Birjinaren 
elizak atari paregabea du eta egoera bikainean 
eusten dio bere polikromiari. Bertako kaleetan Erdi 
Aroko eraikin apartak ikusiko ditugu, besteak beste, 
Samaniego Alegia Egilearen Jauretxea, bertan jaioa 
baita. Bere ezaugarrietako bat, azpialdea upategi 
edo “calado” direlakoez erabat zulatua egotea da.

• Sta. Maria Ataria, Abacial Dorrea, Celtibero Putzua.
• Laguardiako Aintzira Multzoa.
• Aztarnategi Arkeologikoa eta Hoyako Museoa.
• Gaita Jotzailearen Eguna. Maiatza.
• San Juan eta San Pedro Jaiak. Ekaina.
• Santa Mariako Jaiotza artikulatua.

Kripan

Kripan garai bateko erromatarren galtzada 
izandakoaren ondoan dago eta Erdi Aroko hainbat 
erromes-bidek gurutzatzen dute. Herri barruan 
eraikinik bikainenak Barbacana plazan daude. Eta 
inguruetan ditugu Los Llanosko eta El Encinaleko 
trikuharriak eta Nazederoko parkea. Abiapuntu 
bikaina da azken hau San Tirsoko Baselizara igotzeko.

• Erromatarren galtzadaren hondarrak.
• Nazederoko Parkea.
• San Juan Bautista Eliza.
• Festak irailaren 8an, Ama Birjinaren ohoretan.



 Gatzaga Buradon

Toloño Mendilerroaren magalek babestua, 
beste garai batzuetan Gaztelaren defentsarako 
erreferentzia izandakoaren itxuraz dugu zain, 
eta aldi berean, herriari izena emateaz gain, 
XIX. mendera arte fruitu gazia ere eman zuten 
antzinako gatzagengatik. Bertako harresiak zutik 
daude gehienak eta oraindik hantxe ditu sartzeko 
ezinbestekoak diren bi ate. Herri hau mugarria da, 
tuneletik aurrera Arabako lurretan zehar, Done 
Jakuerantz doazen erromesentzat.

• Oñatiko Kondeen jauregia.
• San Joan Bataiatzailearen Lepoa Mozte Jaiak. 

Abuztuan.
• Done Jakue bideko ibilbidea eta Ebroko GR-a. 

12

herriz herri
Navaridas

Antzinako bi herrixkaren, Navaridas Yuso eta 
Navaridas Susoren bat egitetik, sortua. Amabirjin 
Guztiz Garbiaren eliza tontorrean duen El Cerrillo 
izeneko  muinoaren gainean dago. XVII. eta XVIII. 
mendeetako etxe ugari mantentzen ditu oraindik 
eta inguruetan aztarna arkeologiko garrantzitusuak 
aurkitu dira. 

• Interpretazio zentroa eta Burdin Aroko kastroko 
Aztarnategia (Castejongo Gaina).

• Navaridaseko artadia, aintzira eta 
Valdepomareseko putzuak.

• Iturri zaharra.
• Eliza eta baselizak.
• Sodupetarren Jauretxea.
• San Juan de Ortega Jaiak (ekaina), Cerrillada 

(abuztua) eta Mañak (abendua).
• Eskola-taldeentzako arkeologia tailerrak.

Oion

Mugarri garrantzitsua izan zen Done Jakue bideko 
lehen  ibilbidean. 1634an hiribildu bihurtu zen. 
Herriaren erdialdean blasoi erakusketa anitza ikus 
daiteke, bere Erdi Aroko iraganaren lekuko, eta balio 
historiko handiko jauretxeak mantentzen ditu. Santa 
Maria elizaren dorre barrokoa, Arabako Errioxako 
lirainena, irule itxurako haize-orratz batek koroatua 
dago. Festa herrikoi ugari bizirik daude oraindik.     

• Patroien Festa. Urtarrilaraen 21 eta 22an.
• San Prudentzio Jaia. Apirilaraen 27 eta 28an.
• Katxiaren Jaitsiera. Abuztuan.
• Jasokundeko Amabirjinaren Eliza.
• Mahastietako Amabirjinaren Baseliza.
• Museo Etnografikoa.
• GR-38: Ardoaren eta Arrainaren Ibilbidea.

Páganos

Nabarmentzekoak dira Inkisidorearen etxetzarra eta 
Jasokundearen eliza. Inkisidoreareneko fatxadan 
armarria ikus daiteke honako epigrafea duela: “El 
mundo es ansí”, Pio Barojak izen bereko  nobelarako 
handik hartu zuena.
Páganosa azaroaren 23an, San Klemente egunean, 
hurbiltzen bazara ”klementinak ardo gorritan” 
dastatu ahal izanen dituzu, eta otsailaren 3an, 
Bladi Deuna egunean, herriko patroiaren egunean 
etorriz gero eskualde guztiko dantzarik antzinakoena, 
“txulalaia” ikusteko aukera izanen duzu eta “ardo 
beroa” dastatzekoa ere bai.   

• Bladi Deuna, otsailaren 3an.
• San Klemente, azaroaren 23an .
• Jasokundeko Andra Mariren eliza.
• Juan Ortiz de Zarateren etxe handia.

Leza

Toloño Mendilerroa bikainaren magalean, Lezak 
nabarmentzeko moduko berpizkundeko etxe 
armarridunak, XVI. mendekoak, eskaintzen dizkigu 
eta beste zenbait eraikin noble ere bai. Upategiak 
“Lombilla” delakoan aurkituko dituzu, herriko 
ekialdeko muino honetan askaltoki bat ere badago, 
ehunka urteko arteek inguratua. Inguruetan Sotillo 
eta Lazayako trikuharriak bisita daitezke, lurralde 
hauetan bizitako historiaurreko gizon-emakumeen 
aztarnak.

• San Martin Eliza.
• Sotilloko Trikuharria.
• Lombillako askaltokia.
• San Roke jaiak. Abuztuaren 16ko astean.
• San Martin Festak. Azaroan.
• Mañak. Abenduaren 7an.

Moreda Araba

Moreda Araban badira  eraikin armarridun bikainak 
eta hango harresiaren eta antzinako plaza gotortu 
baten hondarrak ere mantentzen ditu oraindik. 
Santa Maria eliz parrokia dotorea eta ospela da. 
Barnealdea XVII. mendeko margoez dago apaindua. 
Inguruetan ez utzi ikusi gabe bertako olio-errota 
historikoa. Moreda Araban bizirik dirau oraindik 
Berpizkunde igandean Judas erretzeko ohitura.

• Santa Maria Parrokia.
• Harresiaren hondarrak.
• Judas erretzea. Berpizkunde igandean.
• Jasokunde Jaia. Abuztuan.
• Santa Nunila eta Santa Alodia Jaia. Urriaren 

22an.



www.wineroutesofspain.com

Arabako Errioxako ehun establezimendutik gora (jatetxe, pintxo taberna, upategi, 
ostatu eta abarren artean) daude Euskadi Gastronomikan atxikita, esperientzia 
hoberenekin gozaraztea eta eskaintza gastronomiko aparta eta kalitate 
bikaineko zerbitzua ematea  azken helburu dituen turismo enogastronomikoko 
Produktuen klub honetan, alegia.

Ongi dakizun bezala, euskal gastronomia, tradizionalenetik hasi eta berritzaileenera, 
gure identitatearen ikurretako bat da. Gure sukaldaritza, mugak gaindituta, 
onartu eta goresten da nazioartean.Sekretuetako bat honakoa da, lurrak eta 
itsasoak eskaintzen dizkiguten lehengaien aniztasuna eta bikaintasuna. Orain, 
Euskadi Gastronomikaren bidez, eskakizun eta konpromiso irizpide batzuk jarri 
ditugu abian -esku hartzen duten eragile guztiek onartutakoak- zuei paregabeko 
kalitatearen bermea eskaintzeko.

Rutas del Vino de España proiektua 2001ean sortu zen, ACEVINek, 
Espainiako Ardoaren Hirien Elkarteak, onarpenen bitartez, Produktu 
turistiko honen kalitatea erregulatuko zuten arauak zehaztu eta 
garatzen hasteko.  Ardoaren kulturan oinarrituta, turismo kontzeptu 
berri baten bila dabiltzan bidaiariei esperientzia gogoangarriak 
eragiteko sortu zen turismo produktu hau.

Orduan hasi eta gaur egun arte egindako lanak ahalbidetu du, 
enoturismoaz edo ardoaren inguruko turismoaz ari garenean, 
bertan eta nazioartean erreferentzia  den kalitatezko marka turistiko 
bat finkatzea. Marka honek mahastizaintzako eta ardogintzako 
26 lurralde hartzen ditu, horien artean Arabako Errioxa.

Arabako Errioxako ardoaren Ibilbidea 2005etik aurrera, Espainiako 
Ardoaren Ibilbidean egiaztatutako ibilbidea da; horrek esan 
nahi du, maiztasun batez bermatu behar dituela ACEVIN-ek 
eta Turismoko Estatu Idazkaritzak Espainiako Ardoaren Ibilbidea 
Produktu Turistikoaren eskuliburuan  ezarritako produktu eta 
kalitate irizpideak.Horrexek bereizten ditu ibilbide hauek bestelako 
proposamen enoturistiko batzuetatik eta konfiantza ematen die 
horiek hautatzen dituztenei.

ACEVIN:EspainiakoArdoarenIbilbideak

14

Iekora

Herri hau mahastiz eta labore lurrez inguratutako 
mendixka batean dago. Aipatzekoa da bertako iturri 
zaharra, diseinu gotikokoa eta toki paregabean 
kokatua. Herri-gunetik kanpo dago Santa Mª de 
Bercijanako baseliza, XIII. Eta XIV. mendeetan 
jasoa. Irudiaren izena, tokiaren aukeraketa eta 
eraikitzearen arrazoia honakoa da: Ama Birjina 
Ekorako artzain bati, Bercijani, mendixka batean 
agertu zitzaion ustea..

• Iturri gotikoa.
• Bercijanako baseliza.
• Esker emateko Jaiak. Abuztua.

Samaniego

Samaniegoko kaleek ederki kontserbaturiko etxe 
trinko eta ilunen artean paseatzeko aukera ematen 
dizute. Herri gune guztiak mantentzen du Gaztelako 
eta Nafarroako erresumen arteko mugako herri 
gerlaria izandakoaren iraganeko egitura. Aipagarriak 
dira Jasokunde parrokia, Diezmoen Etxea eta 
Samaniego Jauregia. Urtean zehar zenbait hitzordu 
interesgarri badituzte, Berpizkunde igandeko Judas 
erretzea, esate baterako.

• Jasokunde parrokia.
• Judas erretzea. Berpizkunde igandean.
• Araneko Andra Mari Jaiak. Irailaren 8an.
• Mañak. Abenduaren 7an. 

Eskuernaga

Herri hau, aran sakon honetan barrena ibilbidea 
egiten duen Herrera errekaren bi aldeetan hedatzen 
da, eta bertako ardo preziatuengatik da ezaguna, 
batez ere. Hango eraikin zibilen artean aipagarriak 
dira Solana Markesaren Etxea edo Indianoaren 
Etxea. San Torkuato eta Santa Maria baselizak 
ere bisita merezi du, eta San Andres elizak ere 
bai. Plaza elkargune bikaina da eta bertan egiten 
da herriko bizitza soziala.

• San Andres eliza.
• El Montecillo Trikuharria.
• San Torkuato Jaia. Maiatzaren 15ean.
• San Andres Jaia. Azaroaren 30ean.

herriz herri
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Arabako Errioxar Ardoaren Ibilbideak ardoaren kulturan sartu, 
eta egun batzuetan zehar, Erdi Aroko herri hauetako bizimoduaz 
gozatzeko aukera eskaintzen dizu. Zure eskura jarri ditugu gure 
ardorik onenak dastatu eta erosteko upategiak, eskualdeko 
jatetxerik hoberenak,  gozatzeko moduko ostatuak eta zerbitzu 
sorta zabala, hala nola, mahasti artean egiteko jarduerak edota 
Toloño Mendilerroan egiten diren abentura kirolak.

Bertan turismo zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresak ere 
erabil ditzakezu, zure bidaia antolatu, askotariko esperimentu 
enoturistikoak erreserbatu eta lurralde hauetan gidatzeko.

Arabako Errioxa 2010az geroztik SICTED programan ari da 
lanean. Turismo xedeen kalitatea hobetzeko proiektu bat da hori 
eta Espainiako Turismo Institutuak (TURESPAÑA) eta Espainiako 
Udalerri eta Probintzien Federazioak (FEMP) bultzatu dute; 
turismo enpresa / zerbitzuekin ari da lanean, azken buruan, 
turisten asebetetze eta esperientzia maila hobetzeko. Arabako 
Errioxa Espainiako turismo xederik onenen artean izendatu dute.

Gure establezimendu eta zerbitzuen ateak zabalik dituzu. Sar 
zaitez eta ikus ezazu xede honetako sinergien eta lanen emaitza. 
Goza ezazu Arabako Errioxak duen kalitatea.

BerezkoIzenaDutenGozamenak

Turismo irisgarria

Mahastizaintza eta Ardogintza
Turismoaren Saria

logela kopurua

gosaria

mantenu-erdia

sukaldea erabiltzeko eskubidea

etxe osoa alokatu

dastatzea 

bisitaldia aurretiko hitzordua hartuta

ardo salmenta

beste zenbait produkturen salmenta 

zerbitzu enoturistikoak

mahastira bisitaldia

bisitaldia zenbait hizkuntzatan

upategietara bisitaldia

taldeen harrera

jatetxea aurretiko hitzordua hartuta

aparkalekua

elbarrientzako irisbidea

museoetara bisitaldia

erdialdeko tokia – hiri barnea

internet

Kalitate Turistikoaren Ziurtagiria 

Kalitate Turistikoarekin Konpromisoa

Berrikuntza Konpromisoa



G oza ezazu Arabako Errioxa zentzumen guztiekin, ahaztu gidatzea eta presarik gabe 

gidatu. Hainbat garraio aukera ditugu, eta bakarka zein taldeka, egin nahi duzun 

bidaiaren beharretara egokituko dira.

Gure ibilgailu aukera zabalak eskualde honetako tokirik magikoenetara eramango zaitu, ziurtasun 

osoz eta eroso. 

mahasti artean bidaian

Garraioak

racimo tren

Navaridasko Errep., km. 1
01300 LAGUARDIA
629 83 01 48 / 615 76 58 80
racimotren@gmail.com
www.trenturisticolaguardia.com

Uda: egunero / Negua: asteburuak, jai-zubiak 
eta jai-egunak / Taldeentzako ordutegi bereziak. 
Hitzordua aurretik hartuta.

Igo zaitez tren turistiko honetan eta Arabako Errioxako 
ardoaren sekretuak eta Erdi Aroko herriak ikustera 
eramango zaitu. Ibilbidea Páganosko Atarian 
hasten da. Bideetan zehar, upategietara, arkeologia 
hondarretara, hegazti pila izugarria ikusi ahal izango 
duzun urmaeletara iritsiko zara. Gainera, txartelak 
trenean bertan eskura ditzakezu. Era berean, bidaia 
pertsonalizatuak, hoteletako joan-etorriak, dasta 
saioak eta hamaiketakoak eskaintzen dizkizugu. 
Gehieneko kopurua: 40 lagun.

víctor bayo 
autobusak

Poligono Casablanca. Calle Palomares, 8
01300 LAGUARDIA
945 60 12 04
adminlaguardia@autocaresbayo.com
www.autocaresbayo.com

Modernoa eta sortzailea, pertsonalizatutako zerbitzua 
eta erosotasun eta segurtasun baldintza paregabeak 
eskaintzen dizkio bezero bakoitzari, zehaztasunik 
txikienak ere zaintzen ditu eta bidaia esperientzia 
bilakatzen du. Víctor Bayok sektorean 15 urtetik 
gorako eskarmentuko profesional taldea du, enpresak 
heldutasuna eta berrikuntzaren arteko orekaren alde 
egiten baitu nabarmen. Bezero bakoitzaren behar 
eta ideietara molda daitezkeen hainbat neurritako 
autokarrak ditu, luxua zuen eskura jartzen du, 
horregatik da Arabako Errioxako garraio aukerarik 
onenetarikoa eta euren autobus barneko 30 m2-etan 
momentu bereziak sortzen liderra.

gran turismo rioja

Logroñoko Errep., z/g
01300 LAGUARDIA
(24 horas) (0034) 628 55 54 45
(0034) 945 27 69 69
jaime@granturismorioja.com
www.granturismorioja.com

Mercedes ibilgailu flota daukagu E klase, S, minivans 
viano-vito eta minibus sprinter. Zure eskura ditugu 
gidari profesionalak eta hizkuntzak dakizkiten 
txofer-gidak.
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top rioja

Palomares, 8
Polígono Casablanca
01300 LAGUARDIA
945 60 12 04
info@viajestoprioja.com
www.toprioja.com 

Enoturismoan eta gastronomian espezializatuta, 
esparru guztietan, gainera: kultura-esparruan, 
historikoan zein esperientzialean. Magic Wine 
Tourrekin batera, Arabako Errioxan zehar ibili ahal 
izango zarete, mugarik gabe eta eskualdeko herri eta 
upategi nagusienetan gelditu. Bi ordutik behin izango 
duzue autobusa; bertan, hurrengo geldialdiraino 
gidatuko zaituzten gidaria izango duzue eskura. 
Jasangarritasun, ingurumen eta gidatzeko unean 
kontzientzia bokazioa duen zerbitzua. Bidaiarien 
esku jartzen dugu, bere bidaia pertsonalizatzeko 
modu paregabe eta aitzindaria. A rabako Errioxara bidaia polita antolatu nahian bazabiltza, laguntza eman diezazukegu. Gure esperientzia eta 

gauzak egiteko modu ona zure eskura jarri nahi ditugu “zure beharretara” egokitutako bidaia prestatzeko. 

Ibilbide pertsonalizatuak eta esperientzia paregabeak izango dituzu eta ardoaren lurralde honek dituen 

txokoak eta xarma lehen eskutik ezagutzen lagunduko dizugu.

upel artean ezagutu

Bidaia agentz iak

thabuca wine tours

Nagusia, 4 behea
01330 BASTIDA
945 33 10 60
info@thabuca.com
www.thabuca.com

Mendeetan zehar ardoari lotutako lur honen 
esentzian barneratzen lagunduko dizugu eta baita 
ardoaren, gastronomiaren eta bertako kulturaren 
inguruko esperientzia paregabeak disfrutatzen 
ere. Zure neurrira egindako eskaintzak, nola 
ardozale edo profesionalentzat hala esperientzia 
liluragarrien egarri diren bisitarientzat. Ibilbideak 
eta hainbat eguneko programak, ibilaldi gourmetak, 
esperientzia esklusiboak... DMC garen heinean, bidaia 
agentzientzako eta TTOO-entzako produktuak, bertako 
gida talde propioa hainbat hizkuntzatan eta MICE-
entzako gizarte-programak ere eskaintzen ditugu.

riojaalavesaturismo.com

Arco del Toloño, 3
01330 BASTIDA
676 92 57 46
info@riojaalavesaturismo.com
www.riojaalavesaturismo.com

Mendiak, mahastiak, Ebro ibaia, aztarna 
arkeologikoak, museoak, Erdi Aroko hiribilduak, 
gastronomia, lasaitasuna, jende ona, eta horrez 
gain.. ardo paregabeak”. Arabako Errioxak xarma 
erakargarria du eta hamaika aukera eskaintzen 
digu. Aisialdirako edo lanerako aukera bikaina 
adin guztietarako: ibilaldiak oinez, bizikletaz, 
quad, 4x4 edo autokarabanak; norbanako, familia 
eta enpresentzako pakete turistiko aproposenak; 
eskalada; parapentea, hegaldiak globoan; piraguak; 
upategiak, hamaiketakoak eta jarduerak mahastian, 
barbakoak, menu apartak eta pintxo ibilbideak.. 
eszenatokirik hoberena daukagu eta beti aktibo 
mantentzeko hautua egin dugu.

20



ameli rioja tours

Camino del Ebro, 3
01321 LASERNA - LAGUARDIA
645 01 16 01
info@ameliriojatours.com
www.ameliriojatours.com

Hizkuntzak: frantsesa, italiera eta ingelesa

Jarduerak eta ekimenak: 

1. Bisita gidatuak Laguardian barna 
Laguardiako hiribilduaren historia eta bertako 
parajeen sekretuak aditu batek lagundutako 
kultura ibilaldi batean. Errioxako ikuspegirik 
ederrenetakoa.

2. Hainbat jarduera XVI. mendeko upategian 
Kalatu tradizional bat bisita ezazu eta dasta 
ezazu Arabako Errioxako ardoa bere ingurunean. 
Taldeentzako, dastatzeetarako eta uztarketetarako 
bereziki prestatutako ekimenak.

Talde pribatuak, ardoaz, gastronomiaz eta bertako 
kulturaz bete-betean goza dezazun.

actividades y 
visitas pepita uva

Nagusia, 29
01300 LAGUARDIA
945 60 02 18
info@pepitauva.com
www.pepitauva.com

Hizkuntzak: euskera eta ingelesa

Gune desberdina. Bertan, Laguardian eta Arabako 
Errioxan barnako bisita gidatuak eskaintzen ditugu, 
umeentzako ibilbideak eta taldeen beharrei 
egokitutakoak. Espezializatuak bisitariari enoturismo 
esperientzia berriak eta turismo gastronomikoa 
sentiarazten. Gainera, ardo dastatzeak eta erosketak 
egin ditzakezu gure ardandegian. Bertan, familia 
upeltegietako aukera zabala aurkituko duzu, guk 
geuk hautatua; eta kalitateak eta prezioak egiten 
dituzte berezi.A rabako Errioxak ekintza asko eta ezberdinak egiteko aukera ematen dizu: zatoz gurekin mahatsa biltzera, goza 

ezazu mahastietan parrilada eginda, dasta itzazu gure ardoak ilargiaren argitan, ari zaitez sukaldean gure 

chef hoberenekin batean. Eta kanpoko ekintzak gustuko badituzu, gozatu mahastien artean bizikletaz edota 

zaldiz paseoan ibilita, ibil zaitez Ebro ibaian zehar piraguan, eskala itzazu gure mendiak,… Eta egin ezazu hori guztia, zuk 

nahi duzuna ondoan duzula: familia, lagunak, bikotekidea… Senti eta bizi itzazu Arabako Errioxako kultura eta paisaia.

upel artean ongi pasa

Tur ismo gida espezial izatuak

los cazaventuras

Arco del Toloño, 3
01330 BASTIDA
945 33 14 96 / 676 92 57 46
info@cazaventuras.com
www.riojaalavesaturismo.com

Aurretik ordua eskatuta 

Abenturaren, naturaren, kirolaren, ardoaren eta 
gastronomiaren lagunei nahi duten guztia eskaintzen 
diegu: ardoaren eta paisaiaren inguruko ibilbideak, 
enogastronomiko eta abenturazko jarduerak, bidaiatxo 
erromantikoak, ospakizunak, pizgarriak… Era 
guztietako ekitaldiak antolatzen adituak gara. Egin 
itzazu gurekin 4X4 ibilaldiak mahastietan barna edo 
Ebro ibaia piraguaz zeharka ezazu; gure webgunean 
aurkituko dituzun hamaika proposamenen artean 
nahi duzuna aukeratu. Esaguzu zer den nahi duzuna 
eta ibilbide edota ekitaldi ahaztezina antolatzen 
lagunduko dizugu. 
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sasazu

Murriarte, 23
01307 SAMANIEGO
688 82 07 59
sasazu@sasazu.es
enotusasazu@gmail.com

Aurretik ordua eskatuta 

Upeltegietara eta mahastietara bisitak egiten 
espezializatua, parriladak ere egiten dituzte 
mahastietan eta zuretzat neurrira egindako jarduerak 
ere antolatzen dituzte. Proposatutakoen artean, 
honakoak gomendatzen dizkizugu: “Arabako Errioxa 
familiakoekin”,  “Ardogilearekin solasaldiak” edota 
“Arabako Errioxako sekretuak”.

lapuebla kayaks

Diputación etorbidea, 23
01306 LAPUEBLA DE LABARCA
646 58 85 25
sertexm@gmail.com
www.lapueblakayaks.es

Lapuebla kayaks-en eskutik aparteko abentura bizi 
ahal izango duzue Arabako Errioxan, Ebro ibaiaz 
gozatu, eta banaka zein binaka kayakak erabilita 
gure mahastien artean nabigatu. Kostaldean modan 
dagoen SUP STAND UP PADDLE kirola egiteko aukera 
ere izango duzu. Ebrok, Arabako Errioxak, zeuk eta 
laurok sekretua partekatuko dugu.

gran turismo rioja

01300 LAGUARDIA
609 41 95 99
info@granturismorioja.com
www.granturismorioja.com

Ibilgailu eta gidariak eta luxuzko taxiak eskaintzen 
duten zerbitzu turistikoen sektorean eskarmentu 
handiko enpresa da Gran Turismo Rioja. Negozio 
bidaiak, enpresa, aireportura joan-etorriak, hotelak, 
bisiten antolakuntza, sarrerak, upategiak, ardoaren 
museoak. Bisita panoramikoak. Wine experiences.
Gran Turismo Riojak ibilgailu sorta handia du, 
Mercedes clase E, S, minivans viano-vito, minibus 
sprinter. Gran Turismo Riojak gidari profesionalak 
eskaintzen ditu, eta baita gida-gidaria ere, hizkuntzetan 
jaioa izango dena eta gure lurraldea bizitzen eta 
elkarbanatzen lagunduko dizuna.

enoaventura

San Roque, 14
01322 MOREDA ARABA
609 90 58 74 / 636 37 98 77
comunicacion@enoaventura.com
www.enoAventura.com

Gure inguruko kulturaren eta paisaiaren benetako 
funtsa bizitzeko eskaintza egiten dute, “inolako 
gehigarri artifizialik gabe”. Izango duzun aisialdia 
Arabako Errioxan modu aktiboan betetzeko 
aukera ematen dizute, nekazal eta natura-
inguruneetan, kulturan, tradizioan zein Euskal 
Herriko gastronomia bikainean murgilduta. Turismo 
jarduerak ere antolatzen dituzte, bai jolaserako edota 
aisialdirakoak, baita kirolerako edota abenturarako 
jarduerak ere.
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ardoaren kultura ezagutu

villa lucia, ardoaren 
zentro tematikoa

Logroñoko errepidea, z/g
01300 LAGUARDIA
945 60 00 32
museo@villa-lucia.com
reservas@villa-lucia.com
www.villa-lucia.com

Ar-Lr: Bisitaldiak 11:00, 12:30, 17:00 eta 18:30etan 
/ Ig: 11 eta 12:30etan / Astelehena itxita. Bestelako 
ordutegietan galdetu

Samaniego alegialariaren jolas-eremu zahar 
batean kokatua, museoak ardoaren historia eta 
erritu guztiak biltzen ditu era atseginean. Bisita 
esperientzia dinamikoa da baliabide ezberdinei 
ezker: ikus-entzunezko efektuak, lurrin eta kolore 
dastatze birtualak, taula didaktikoak eta “En tierra 
de sueños” 4D-ko esperientzia sentsoriala (17 
nazioarteko sari), bertan, Vinfo batek (ardoaren iratxo 
batek) ikus-entzuleak Arabako Errioxako ondarea, 
tradizioa eta kultura ezagutzera gonbidatzen ditu. 
Esperientzia eta jarduera enogastronomikoek osatzen 
dute eskaintza. Nabarmentzekoak dira lan bilera eta 
jardunaldietarako instalazioak.

Museoak

abadía de morata
museo etxea

Barbakana plaza, z/g (Urmael Zeltiberikoaren  
alboan)
01300 LAGUARDIA
677 46 96 91
casamuseo01@msn.com
www.abadiademorata.com

Asteburu eta jai-egunetan:  11:00etatik  13:30era 
eta 16:00etatik 18:30era
Gainerako egunetan: Galdetu. Hitzordua.

Abadia Moratak Laguardiako eta Arabako Errioxako 
biztanleen bizimodu tradizionalak biltzen ditu haren 
barnean. “Faustik” maitasun handiz sortutakoa, 
bertan bisitariari ardoaren historian barneratzeko 
aukera eskaintzen dio,  antzinako piezen erakusketa 
zabalaren eta jabeak egindako azalpen bideoen 
bitartez. Museo Etxe etnografikoa, lurpeko leizea 
ikusgarri duena.

LA
G

UA
RD

IA

E zagutu ardoaren eta inguruaren kultura bertako museoen bidez: historian, artean, herri-kulturan eta ohituretan zehar bidaiatzera 

gonbidatzen gaituzte, hala nola ardoaren mundua bere osotasunean gozatu, dastatu eta ezagutzera emateko diseinatutako 

espazioak ezagutzera. Beren ukitu erromantiko, historiko eta kulturalek distiratsu egiten dituzten ikuskizunak hartzen dituzten 

espazioak, eskualdeko ardorik onenak lagun ditugula ardo usaina duen eskualde honetan: Arabako Errioxan.
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A rabako Errioxak eskaintzen dizkigu miniaturan egindako sukaldaritzaren gutiziak bertako hainbat ardoz lagundurik. Gozatu 

ardoa eta mokadu bikainak hemengo barratan; kolore, zapore, usain eta testura mosaiko aparta, euskal sukaldaritzak eta 

gure eskualdeko tradizioak egiten dizkizuen miniatura eskaintzak. Bizi giro hau gure herrietan, hemengo jendearekin; izan 

ere, hemen, pintxoak eta ardoak hartzea gure bizimoduaren eta kulturaren parte da eta.

detaileak upel artean

Pintxo tabernak

el jubilado
taberna

Santa Engracia, 47 behea
01300 LAGUARDIA
945 60 05 06
robergollete@icloud.com

10:00etatik itxi arte

Publiko guztiari irekitako lokala eta erabat berriztatua. 
Pintxoak, zartaginkadak, errazioak edo ogitartekoak 
eskaintzen ditu, beti Arabako Errioxako ardo bikainaz 
lagunduta. Bertako dekorazioa modernoa da 
eta hormetako argazkietan Laguardiako tokirik 
preziatuenak eta eskualdeko paisaiak ikus ditzakezu. 
Ostiraletako pintxo-poteak harritu egingo zaitu 
eta eguraldi ona iristean terraza zerbitzua ere 
eskainiko dizugu.

hiruko
taberna

Santa Engracia, 41 (Plaza Nagusiko izkina)
01300 LAGUARDIA
945 60 06 44
hirukoger@hotmail.com

09:00etatik itxi arte / Astelehena atseden eguna

Zurez, harriz eta beiraz dekoratutako taberna 
eder eta dotore honek 2009ko ekainean zabaldu 
zituen ateak. Txunditurik utziko zaitu bertako barra 
pintxo-barra apartak eta Arabako Errioxako ardo 
eskaintza zabalak. Hemen kazolatxoak har ditzakezu 
gosaldu, bazkaldu edo afaltzeko eta gaueko azken 
kopak hartu ere bai.

ansan irish
tavern pub

Páganos, 60
01300 LAGUARDIA
945 60 06 09 / 619 91 00 43
irishtavernansan@hotmail.com

Aste-egunetan 09:00etatik 02:00etara
Asteburu eta jai-egunetan 10:00etatik 04:00etara

Taberna irlandar honetan -Laguardia herriaren erdi-
erdian- mota askotako pintxo, taula eta errazioak 
ahogozatu ahal izango dituzu, Arabako Errioxako 20 
ardo mota baino gehiagoz, inportazioko garagardoz 
edo kafe aukera zabalaz lagunduta. Terraza goxo 
batean, goza itzazu ogitarteko egin berriak, plater 
konbinatuak edo etxeko hanburgesa ospetsua. 
Gauean taberna hau pub bihurtzen da.

LA
G
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doña blanca 
gastro-taberna

Sancho Abarca, 4 – bajo
01300 LAGUARDIA
630 67 70 73 / 945 60 08 91
donablancalaguardia@gmail.com
dblancagastrobar.com

10:00etatik 00:00etara

Antzinako upategi baten gainean eraikia da eta 
bertan iraganean ardoa egin eta zahartzen zen. 
Gaur egun, oraindik ere garai hartako biltegi haiek 
ikus daitezke eta nabarmendu egiten dira, kristalezko 
ikuspegi zenitalak dekorazioa ikusgarriagoa egiten 
baitu. Hemen bertako produktuekin egindako kalitate 
handiko eskaintza gastronomikoa aurkitzen da, bai 
eta ia-ia 800 erreferentzia dituen ardo, kaba eta 
xapain zerrenda bikaina ere.

velar
taberna

Santa Engracia, 37
01300 LAGUARDIA
665 65 09 59
bar_velar@hotmail.com

09:00etatik itxi arte

Velar tabernak 1940an ireki zituen ateak Laguardiako 
plaza nagusian eta haren eraldaketaren lekuko izan 
da geroztik. Eskualdeko ardoen eskaintza zabalak 
barra guztia apaintzen duen pintxo aukera apartak 
lagunduta (80 izan daitezke), herri harresituan 
zeharreko bisitaldia eten eta geldialdi bat egitera 
gonbidatzen dute honakoak gozatzera: bertako 
pintxoak zein ohiko kazolatxoak, eguneko menua 
eta eskualdeko menu tradizionala, patatak errioxar 
erara eta arkume-txuletak plater izar dituela, hala 
nola, etxeko postre gozoak.

30
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N escudo mayor

Plaza Nagusia, 6
01320 OION
945 62 23 57
escudo_mayor@hotmail.com
gemmasanau@gmail.com

Astelehenetik ostiralera: 09:00etatik 22:00etara
Larunbat eta igandeetan: 10:30etik 22:30era

Ardandegi hau Oiongo Plaza Nagusiko oinetxe 
armarridun batean daukazu. Eskualdeko ehundik 
gora ardo dastatu eta erosteko aukera duzu hemen, 
eta kalitate bikaineko gastronomia produktuak ere 
bai. Tokia partekatzen du taberna atsegin batekin.v

villa lucía
wine bar 

Villa-Lucía etxaldea, Logroñoko Errepidea z/g
01300 LAGUARDIA
945 60 00 32
www.villa-lucia.com
reservas@villa-lucia.com
eventos@villa-lucia.com

Ar-Og eta Ig: 10:00etatik 20:00era / Ol eta Lr: 
10:00etatik 01:30era / Astelehena atseden eguna

Hainbatetan saritutako bere gastronomia miniaturan 
gozatzeko zein Arabako Errioxako ardoak dastatzeko 
aukera ematen du, baina Errioxako, estatuko zein 
nazioarteko beste hainbat etxetako ardoak ere bai. 
Lorategia, Vintage terraza eta haurrentzako eta 
gazteentzako guneak ditu.  Hemen, musika, kultura 
eta enogastronomia programa askotarikoa ospatzen 
da urte osoan zehar. 

café 
moreda bar

Las Cuevas, 2 
01322 MOREDA ARABA
628 00 98 20
kira_oion@hotmail.es

Neguan: de 12:00etatik itxi arte
Udan: 11:00etatik itxi arte

Askotariko eskaintza gastronomikoa Arabako 
Errioxako ardorik onenek lagunduta. Lokalean 
baditugu hainbat areto, gure bezeroek bertako 
jarduera ludiko eta sozialez goza dezaten. Lorategi-
terraza gauden urtaroari egokitua ere badugu, 
zenbait jardueraz gozatzeko.

tertulia
taberna

Nagusia, 70
01300 LAGUARDIA
945 60 00 06 / 670 66 63 94
www.bartertulialaguardia.com
pjlacalle@gmail.com 

Laguardiaren erdi-erdian, San Juan eliza ederraren 
ondoan dago. Egunez nabarmentzekoa da bertako 
barra, pintxo bikain eta ikusgarriz betea, non 
txikiteoan ibiltzea zentzumenentzako plazerra 
baino gehiago den. Bertako askotariko menuak eta 
taldeentzakoak (30 lagun gehienez) desiragarriak 
dira. Gauean aipatzekoa da hemengo gazte-giroa, 
bertako kontzertu eta festa tematikoak. Nahitaezko 
eta ezinbesteko tokia Laguardiara etortzen zarenean.



D iotenez, mokofinen kontua da gastronomiarik hoberenaren eta kalitate goreneko 

ardo batekin uztartze perfektua lortzen saiatzea… Arabako Errioxako ardoekin 

bada, ordea, emaitza ziurra da. Ardoa bizitzeaz gain, gastronomia aparta eta 

askotarikoa gozatuko duzu. Eskualde pribilegiatu honek errezeta bilduma herrikoari bere 

platerik onenetakoak utzi dizkio, patatak eta txorizoa, saiheskiak xirmendutan erreak, masailak 

ardo beltzetan eginak edo potxak. Gure chef-ek asmatu dute tradizioa eta modernotasuna 

uztartzen eta benetako ahogozagarri txikiak edota Arabako Errioxako ardoekin uztartutako 

menuak eskaintzen dizkizute.

upel artean gozatu 

Jatetxeak

real fortuna
jatetxea

Ceniceroko Errep. z/g
01340 ELCIEGO
945 60 60 12
info@realfortuna.es
www.realfortuna.es

Asteartean itxita

XVI. mendeko etxe batean dago, txingarretan 
erretako haragietan espezialdua dago eta Errioxako 
janarietan ere bai. Bertako platerik preziatuena 
probatu behar duzu: babarrun opila Real Fortuna 
erara. Badu, gainera, terraza pribatua, baita Vin-art 
bat ere; halaber ardoa dastatzeko eta ardoa eta 
arte-lanak erosteko ardandegia.

max 90

EL
C

IE
G

O
 •

 B
A

ST
ID

A jatorrena
jatetxea

Florida, 10
01330 BASTIDA
945 33 10 50
jatorrena@gmail.com
www.jatorrena.com

Bi jantoki ditu: erretegia (eta bertatik ikusiko duzu 
nola prestatzen dituzten espezialitate ezberdinak 
xirmendu txingarretan erreta) eta itxura gaurkotutako 
jantoki berriztatua. Xirmendutan erretako arkume-
txuletez gain, babarrunak, legatza edota txuletoia 
ere gomendatzen dizkizugu.

petralanda
jatetxea

Varajuela, 3
01330 BASTIDA
945 33 11 11
asadorpetralanda@hotmail.com
www.restaurantepetralanda.com

Egunero, 08:00etatik aurrera zabalik

Eskaintza gastronomiko oparoa du, euskal 
sukaldaritza tradizionalaren eta errioxarraren 
arteko fusioan oinarritua eta Rioja Jatorrizko 
Izendapeneko ardorik hoberenek lagundua. Jantokiak 
70 lagunentzako tokia du terraza ederra, taberna 
eta egoitza girotu bat ere baditu.

max 70max 500

32

amelibia
jatetxea

Barbacana, 14
01300 LAGUARDIA
945 62 12 07
restauranteamelibia@gmail.com
www.restauranteamelibia.com

13:00etatik 15:30era eta 21:00etatik 22:30era.
Astelehenetik ostegunera arratsaldez itxita
Asteartea atseden eguna

Jatetxe honetatik mahastien ikuspegi izugarriak  
gozatuko dituzu. Hemengo sukaldaritza bertako 
produktuetan dago oinarritua baina ukitu pertsonala 
ere badu. Dasta menua ere badu eta eskaintza 
edozein behar espezifikotara egokitzen du (dieta 
zaliakoak, diabetikoak, tentsio altukoak eta alergia 
dutenak). 

max 70



hospedería los 
parajes jatetxea

Nagusia, 46-48
01300 LAGUARDIA
945 62 11 30
info@hospederiadelosparajes.com
www.hospederiadelosparajes.com

Hospedería de los Parajes hotelak kontzeptu 
komun batek, kalitateak, lotzen dituen bi jatetxe 
sortu ditu. “La Duelas”en sukaldaritza tradizionala 
gozatuko duzu, oinazpian XV. mendeko calado bati 
so zaudela. “Los Parajes”en berriz sukaldaritza 
modernoa aurkituko duzu baina sustraiduna. 
Jatetxeak errestaurazioaren munduan duen familia 
tradizio luzea duzu modernitatea eta tradizioa 
bateratzen dituen kartaren bermerik onena. Ausart 
zaitez plater berriak dastatzen, karta paregabeko 
ardo bikainekin ezin egokiago uztartuta.

max 100

el medoc alavés
jatetxea

San Raimundo Pasealekua, 15
01300 LAGUARDIA
945 60 05 60
reservas@hotelvilladelaguardia.com
www.hotelvilladelaguardia.com

Zerbitzuen ordutegia: 13:30-15:30 eta 20:30-22:45

Sercotel Hotel Villa de Laguardia 4*-ean, Medoc 
Alavesek tradiziozko sukaldaritza eskaintzen du 
eskualdeko produktuetan oinarrituta eta arreta 
handiko aurkezpenarekin. Plater anitz dituen parrila 
eta txingar saila, karta erakargarria, dastatzeko menua 
eta tradiziozko menua xirmendutan eskaintzen 
ditu. Upategiak 200 ardotik gora du, Errioxa zein 
beste hainbat jatorritakoak, horrela, ardoaren eta 
gastronomiaren arteko uztartze bikaina lortzen du.

34

arabako errioxako 
batzoki jatetxea

Nagusia, 22
01300 LAGUARDIA
945 60 01 92
batzoki@hotmail.com
www.batzokilaguardia.com

Al: 9:30etatik bazkari zerbitzua amaitu arte / Az-Ig: 
9:30etatik bazkari zerbitzua amaitu arte eta 19:30etatik 
afari zerbitzua amaitu arte / Ar: itxita

Goza ezazu gure barra ezko eta koloretsua, ñabarduraz 
betea. Pintxo guztien izenek lotura dute Euskal Herri 
guztiko jaiekin, ongi jatearekin eta ongi edatearekin. 
Tapak eta anoak eramateko prest, egin berri-berriak. 
Dasta ezazu gure menestra, goza itzazu gure etxeko 
“carpaccioa” eta esne-arkume txuletak edo jan ezazu 
gure behi txuletoia, bapo gelditu arte. Gauean gozatu 
gure mokadu karta zabala.
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el bodegón
jatetxea

Santa Engracia Zeharkalea, 3
01300 LAGUARDIA
945 60 07 93

13:00etik 16:00etara eta 21:00etatik 23:00etara
Asteazkena atseden eguna

Laguardiako, Erdi-Aroko herri honetako jatetxe polit 
honek oso espazio atseginak eta  gustu handiz 
dekoratuak ditu. Mahaietan eskualdeko sukaldaritza 
tradizionaleko platerak dasta ditzakezu, kartako 
ardo zerrenda bikaineko ardoren batek lagunduta.

max 70 max 120

castillo el collado 
jatetxea

El Collado Pasealekua, 1
01300 LAGUARDIA
945 62 12 00
hotel@hotelcollado.com
www.hotelcollado.com

10:00etatik a 23:00era / Asteartea atseden eguna 
(bakarrik neguan)

Bertako produktuetan berezitu da eta garaiko produktu 
freskoa bilatzen du, eta honek, gure jatetxean jatea 
plazer bat bilakatzen du. Ardo kartak 600 ardotik gora 
du, nola Errioxakoak, hala nazioarteko zein maila 
nazionaleko beste hainbat etxetakoak. Laguardiako 
antzinako lurrazpiko upategiak irudikatu nahi dituzten 
“calado” moduko bi areto ditu eta baita ekitaldi 
esklusiboetarako pribatu bat ere, bertan, gure ardo 
onenez disfrutatzeko gune intimo bat izanen duzu.

max 65

la huerta vieja 
jatetxea

Hoyako Bidea, z/g
01300 LAGUARDIA
945 60 02 03
info@lahuertavieja.com
www.lahuertavieja.com

Jatetxe honetan, bertako menu bat dastatzen ahal duzu 
eta Toloño Mendilerroa eta inguruko paisaia ikusteko 
aukera paregabea izango duzu bitartean. José Ramón 
Santamaríaren familiaren ardurapean eta Imanol 
Rementería sukaldaria sukaldean dela, La Huerta Viejak 
eguneko menua, karta anitza eta taldeendako menu 
bereziak eskaintzen ditu. Jantoki handia izateak ezkontzak, 
bataioak jaunartzeak eta bestelako ekitaldiak ospatzeko 
egoki bihurtzen dute leku hau. 350 lagunendako tokia 
du eta bere parkinga du.

max 350



restaurante
bodegas baigorri

Carretera Vitoria-Logroño, km 53
01307 SAMANIEGO
945 60 94 20
mail@bodegasbaigorri.com
www.bodegasbaigorri.com

Asteartetik larunbatera, 13:30etik aurrera (bazkariak 
bakarrik)

Mahastiz inguratuta aurkituko dugu sukaldaritza 
tradizionala ukitu moderno batekin eskaintzen 
duen eta sukaldariburu berria duen jatetxe berritu 
hau. Upategiko seigarren solairuan dago, eta hiru 
hasierako, lehenengo platera, bigarren platera eta 
postrea ditu dastatze-menuan; hamabost egunean 
behin aldatzen dute. Aldez aurreko upategiko 
bisita gidatua menuan sartuta dago. Goza ezazu 
lau edo sei BAIGORRI ardorekin marinatutako sei 
proposamen gastronomiko horietaz.

la muralla
jatetxea

Páganos, 42
01300 LAGUARDIA
945 60 01 98
reservas@cuevalamuralla.es
www.cuevalamuralla.es

Aselehenetik ostiralera: 12:00etatik 15:30era.
Larunbat eta igandeetan: Aurretik erreserba eginda.

Laguardiako, Erdi-Aroko herri honen erdigunean, 
aurkituko duzu jatetxe abegikor hau eta hemen 
dastatu ahal izango dituzu eskualdeko ohiko janariak, 
arkume-txuletak, piperrak edo patatak errioxar erara, 
esate baterako. Taberna bat eta bi jantoki dituzu 
eskura. Beheko solairuan antzinako upategi bat 
dago, bazkariak eta enkargatutako afariak  emateko 
egokitua. Menu berezi ugari eskaintzen dituzte eta 
bezeroentzako wifi zerbitzua ere badute.

36
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erretegia

Villa-Lucía etxaldea, Logroñoko errepidea, z/g
01300 LAGUARDIA
945 60 00 32
www.villa-lucia.com
reservas@villa-lucia.com
eventos@villa-lucia.com

Ar-Og eta Ig: 13:30etatik 15:30era / Ol, Lr eta jai-
bezperak: 13:30etatik a 15:30era eta 20:30etatik 
a 23:15era / Astelehena atseden eguna

Tradizioari eta produktuari errespetua gordetzeko 
ezaugarririk nabarmenena jantoki nagusitik ikus 
daitekeen erretegia da. Eta bertan, kozinatzeko 
ikatza, egurra, anduiak eta xirmenduak erabiltzen 
dira. Bertako produktuak erabiltzen dira, 0 Km-
koak. Era berean, edozein motatako ospakizun 
eta oturuntzatarako areto eta jantokiak ere baditu.

posada mayor de 
migueloa jatetxea

Nagusia, 20
01300 LAGUARDIA
945 60 01 87 
reservas@mayordemigueloa.com
www.mayordemigueloa.com

“Mayor de Migueloa” jatetxe aparta 1619. urteko 
Vianako Jauregi zaharrean dago. Ardoaren kulturari 
eta janari onari omenaldi handia da jatetxe hau. 
Mayor de Migueloa Ostatuan emandako urrats 
bakoitzean sentitzen da sentikortasuna, historia,  
egiazkoarenganako maitasuna eta pasioa. Euskal 
Herriko eta Errioxako sukaldaritzak bi premisa ditu 
oinarri: arretarik handiena produktuaren aukeraketan 
eta tradizionalaren eta abangoardiaren arteko 
oreka adeitsua.

martín cendoya
jatetxea

A-124 Errepidea, 61. Km-a
01309 PÁGANOS
945 60 07 66 
reservas@egurenugarte.com 
www.egurenugarte.com

Bazkariak14:00etatik 16:00etara / Afariak 
20:00etatika 22:00etara.
Urteko 365 egunetan zabalik

Eguren Ugarte Upategietako  jatetxe tradizionala. 
Errioxako ohiko menua, enpresa menuak eta ekitaldi 
mota guztiak. Hainbat areto pribatu eta 300 mahaikide 
arteko edukiera ditu.

restaurante
sugar

Páganos, 35
01300 LAGUARDIA
945 60 01 58 / 639 83 57 88 / 647 25 46 73

09:00etatik itxi arte; asteartea, asteko atseden-eguna.
Jatetxe-taberna familiarra, erosoa eta goxoa, 
txingarretan erretako haragitan espezializatua; 
bertako produktuak ere eskaintzen ditu, gaztak eta 
Arabar Errioxako olioa, besteak beste. 
Ardo eskaintza zabal batekin -batez ere Arabar 
Errioxako upategietakoekin- har daitezkeen anoak 
eta pintxoak ere baditu.



mercedes
etxea

Barbakana plaza, 3
01308 KRIPAN
629 81 57 93
info@mercedesetxea.com
www.mercedesetxea.com

Lasaitasun eta bake egun batzuk gozatzeko toki 
paregabea, landazabalean edo inguruko mendixketan  
zehar paseo luzeak emanez. Etxea 1748koa da, 
2018aren amaieran berritu dute eta beheko solairua 
eta bi pisu ditu. Logela guztietan eta egongelan 
badira Movistar Plusen sarbidea duten Smart 
telebistak eta doako Wifia. Gosariak sartuta daude 
baina ez ditugu zerbitzatzen.
Gainera, udan etorriz gero udal igeritokietako sarrerak 
emango dizkizugu.

rojanda
landa-etxea

Manuel Iradier, 8
01340 ELCIEGO
616 64 75 85
info@casarojanda.com
www.casarojanda.com

Rojanda Etxean bat egiten dute Arabako Errioxako 
arkitektura tipikoak eta geure mendeko erosotasun 
eta prestazio guztiek. Elciego herrian dago, inguru 
paregabean. Bertako kulturak, arkitekturak eta historiak 
ardoan dute oinarria. Mahasti zoragarriz eta mendiz 
mendi malkartsuz inguraturik, Rojanda Etxean landa 
eremuko lasaitasuna eta bakea gozatuko dituzu, 
eta baita ardoaren inguruko gutizia guztiak ere.

5

K.VI-00055

txoko del inglés 
landa-etxea

Las Heras, 10
01340 ELCIEGO
639 79 18 00
txoko.ingles@gmail.com
www.txoko-del-ingles.es

Txoko del Inglés Elciegoko hirigune historikoan dagoen 
harrizko ehun urteko eraikin eder batean kokatutako 
landetxea da. Etxea 2006. urtean berritua da eta 
osorik alokatzen da. Hiru logela bikoitz eta bi ohe 
gehigarri ditu. Tximiniadun egongela handi bat ere 
badu, beharrezko guztiarekin hornitutako sukaldea, bi 
komun oso eta berogailu zentrala. Landetxea baserri 
giroan apaindua dago baina erosotasun osoarekin. 
Aparkatzeko eremu zabala du eta umeendako jolas 
parke bat duen plaza bat du parean.

X.VI-00117

A rabako Errioxan ikaragarri handia da hotel azpiegitura, eta hori zonaldearen erakargarritasun turistikoaren erakuslea 

da. Hemen, lau izarreko hoteletan nahiz landetxe eta nekazaritza-turismoko establezimenduetan har dezakezu ostatu. 

Era berean, benetako wine resortetan edo upategi zaharberrituetan egin dezakezu. 

Establezimentu horiek guztiek aukera ederra emango dizute hainbat jarduera enoturistiko egiteko, Arabako Errioxako zeure egonaldia 

ahaztezina izan dadin.

Ostatuak
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upel artean lo egin

5

X.VI-00137

38



señorío de las viñas
nekazalturismoa

Kale Nagusia, z/g (Laserna)
01321 LASERNA/LAGUARDIA
635 48 50 83 / 945 62 11 10 / 629 64 47 10
bodega@senoriodelasvinas.com
www.nekatur.net

Mahastiz inguraturik eta Lasernan kokaturik 
(Laguardiako auzoan),  nekazaritza-turismoko 
establezimendu honek gela handiak ditu, baita 
jantoki zabala ere. Bertan, Errioxako sukaldaritza 
tradizionaleko jakiak dastatu ahal izango dituzu. 
Upategia bisitatzeko aukera bada, eta lorategia, 
igerilekua eta frontoia erabil daitezke. Geure 
bisitariak eroso egoteko tokia ere badugu: wine 
taberna eta denda.

larretxori
nekazalturismoa

Páganosko Ataria, z/g 
01300 LAGUARDIA
945 60 07 63
info@bodegalamioga.com
www.nekatur.net/larretxori

Arabako Errioxako erdi-erdian dago, eta inguruko 
mahastien eta Toloño Mendilerroaren gaineko bista 
paregabeak ditu. Laguardiatik 50 bat metrora, 4 
gela ditu, komunarekin, eta egongela. Turismo eta 
aisialdirako informazio osagarria ere eskaintzen du: 
Viña Lamioga upategira bisita gidatua, eta Rioja 
Jatorrizko Izen Kalifikatuko ardoak dastatzeko aukera, 
artisau eran eginak. Eusko Label produktuak eskura 
daitezke (baita Arabako Errioxako lehen sakaldiko 
oliba olioa ere), edo pertsonalizatutako produktuak, 
ospakizunetarako ezin hobeak.

4

K.VI-00032 K.VI-00033

6

osante
landa-etxea

Frontín, 10
01330 BASTIDA
649 42 64 07
info@osante.com.es
www.osante.com.es

Osante landetxea Bastidako zonalde historikoan 
dago. Eraikina XVIII. mendekoa da, eta zaharberrituta 
dago. Toki handia du eta ezinduak sartzeko 
erraztasunak ere bai (igogailua, eta ezinduendako 
egokitutako gela bat).
Etxeak zazpi gela bikoitz ditu orain, komunarekin 
eta guztiz hornituta.

7

X.VI-00049

solar de quintano 
apartamentuak

Varajuela, 7
01330 BASTIDA
646 49 23 52
solardequintano@gmail.com
www.solardequintano.com

Oinetxe honetako upategian -hirigune historikoan 
kokatutakoa- Diego eta Manuel anaiak, ardoa egiten 
eta ontzen hasi ziren Bordeleko erara XVIII. mende 
bukaeran.  Eraikina eraberritua dago erosotasun 
oro izan dezan, baina ez du bere izaera galdu. 
Lau apartamentu ditu (horietako bat gurpildun 
aulkiendako egokitua dago). Lorategi zabala eta 
aparkatzeko lekua ere badu.
Guztira 22 leku.

T.VI-00005

40

BA
ST

ID
A

 •
 L

AG
UA

RD
IA

 

jatorrena
hotela

Florida, 10
01330 BASTIDA
674 87 57 93
jatorrena@gmail.com
www.jatorrena.com

Bi izarreko hotel hau guztiz zaharberrituta dago 
2011. urtean. Kanpoaldera ematen duten gelak 
ditu, eta terraza zabala. Gela batzuk ezinduendako 
egokituta daude. Taberna ere badu, eta bi jantoki 
eta erretegia ere bai.

36

H.VI-00165

legado de ugarte
landa-etxea

Kale Nagusia, 17
01300 LAGUARDIA
945 60 01 14 / 699 62 18 41
info@legadodeugarte.com
www.legadodeugarte.com

Laguardiako zonalde historikoan kokatua, etxea 
1974an eraiki zen harlanduzko harriz eta forjaz. 
Gelak oso erosoak dira, eta hagitz ongi apaindurik. 
Etxearen kokapenari esker, herriaz gozatzeko aukera 
izanen duzu gehiegi mugitu gabe.

4

X.VI-00039



sercotel wine oil spa 
villa de laguardia hotela

San Raimundo Pasealekua, 15
01300 LAGUARDIA
945 60 05 60
reservas@hotelvilladelaguardia.com
www.hotelvilladelaguardia.com

4 izarreko hotel honek 84 gela ditu, zeure egonaldirako 
erosotasun eta zerbitzu guztiekin. Baditu bikoteek 
hatseden hartzeko prestatutako espazioak, nahiz 
lagunartean edo familian gozatzekoak, eta baita 
enpresek ekitaldiak eta bilerak egiteko guneak ere. 
Egongela handiak ditu, doako WIFIa, ardotegia, 
lorategi handia, igerilekua kanpoaldean, haurrendako 
zonaldeak, bizikletak alokeran, doako aparkalekua, 
eta El Medoc Alavés jatetxea. Hotelaren bosgarren 
izarra bere Wine Oil Spa da, Arabako Errioxako olioan 
eta ardoan oinarritua.

84

H.VI-00383
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hospedería los 
parajes hotela

Kale Nagusia, 46-48
01300 LAGUARDIA
945 62 11 30
info@hospederiadelosparajes.com
www.hospederiadelosparajes.com

Laguardiako erdigunean dago, hotel ezberdina duzu 
Los Parajes. Bertan, historia eta modernitatea uztartzen 
dira, eta sentsazio atseginez beteriko espazioek hartzen 
dute toki. 18 gelek, suak berotutako patio bat inguratzen 
dute, gela bakoitzak xarma berezia izanik. Jatetxean 
sukaldaritza berritzailea gozatuko duzu, eta zure oinen 
azpian, XVI. mendeko caladoa ikusiko duzu, leku ezin 
hobea ardorik onenak dastatzeko. Ardotereapiarako 
gune esklusiboa ere baduzu; bertan ardoa eta zu izanen 
zarete protagonista nagusiak.

castillo el collado
hotela

El Collado pasealekua, 1
01300 LAGUARDIA
945 62 12 00
hotel@hotelcollado.com
www.hotelcollado.com

XIX. mendeko Erdi Aro estiloko gaztelu izugarri eder batean 
eginen duzu lo, Laguardiako leku esanguratsuenetako 
batean kokatua, gainera. Hamar logelek –gustu apartaz 
apainduak eta bista ederrez inguratuak- dotoretasun 
leuna islatzen dute xehetasunik txikiena ere oharkabean 
pasatzen utzi gabe, egonaldia esperientzia ahaztezina 
izan dadin. Jatorrizko dekorazioko objektuak eta estiloa 
gorde dira, haien artean, XVII. mendeko kapera. Hotel 
paregabe honen beste indar-guneetako bat gazteluaren 
lurrazpiko kobazuloan kokatua dagoen jatetxea da.

18

H.VI-00369

10

H.VI-00363

posada mayor de 
migueloa hotela

Kale Nagusia, 20
01300 LAGUARDIA
945 60 01 87 / 647 21 29 47
reservas@mayordemigueloa.com
www.mayordemigueloa.com

Hotel xarmangarri eta enoturismoan aitzindari den 
honek, zentzumenetan zeharreko bidaia batera 
eramango zaitu: historia, gastronomia, enologia eta 
pasioan zeharrekora. Bizi ezazu, xarmaz betetako 
eraikin historiko honetako zortzi gela esklusiboetako 
bateko esperientzia, eroso eta zerbitzu moderno 
guztiak eskura dituzula. Establezimendutik metro 
gutxira bertako aparkalekua erabiltzeko aukera.

H.VI-00342

8

eguren ugarte
hotela

A-124 errepiedea, 61. Km-a
01309 PÁGANOS
945 60 07 66
reservas@egurenugarte.com
www.egurenugarte.com

Gune enoturistiko erakargarria duzu hau, mahastiz 
inguraturik eta Laguardiara eta Toloño Mendilerrora 
bista ezin ederragoak dituena. Arrokan egindako 
bi kilometroko kobazuloen gainean dago hotela. 
Kobazulo horietan gordetzen dira ardoak. 2010ean 
inauguratu zen, eta 2011n “Best Of de Turismo 
Vitivinícola” saria jaso zuen ostatu kategorian, eta 
2014an Euskadiko Turismo Saria, Eusko Jaurlaritzak 
emanik. Bertako egile-sukaldaritzako jatetxean, 
sasoian sasoiko produktuak erabiltzen dira.

21
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S casa 
páganos

Camino del Molino de Binasperi
01309 PÁGANOS
659 07 83 40  
casapaganos@gmail.com

Guardiaren eta Toloño mendilerroaren bista 
zoragarriak dituen familia bakarreko etxe argitsua.
Beheko solairuan etxearen goiko solairuetara 
igotzeko ataria du. Lehenengo solairua irekia da, 
eta egongela-jangela, sukaldea, patioa, bainuontzia 
duen bainugela bat eta senar-emazteentzako 
logela bat aurkituko ditugu bertan.
Bigarren solairuan, senar-emazteentzako sofa-ohe 
bat duen egongela handi bat, bi oheko logela 
bat, dutxa duen bainugela bat eta terraza duen 
senar-emazteentzako bigarren logela bat daude.

E.VI-0014

3



ardoaren kultura sentitu

E zagut itzazu Arabako Errioxan, ardoterapiaren bidez, mahatsak eta honen eratorriek 

dituzten onura eta ezaugarri kosmetikoak. Teknika honek –beste gauza askoren 

artean- zelulen zahartzea moteltzen du, larruazala suspertu, odolaren zirkulazioa 

hobetu eta batez ere, erlaxatze sentsazio ikaragarria ematen digu.

wine oil spa
villa de laguardia

San Raimundo pasealekua, 15
01300 LAGUARDIA
945 60 05 32
reservas@wineoilspa.com
www.wineoilspa.com

Astelehenetik ostegunera: 10:00etatik 14:00etara eta 
17:00etatik 21:00etara / Ostiraletan: 10:00etatik 14:00etara 
eta 17:00etatik 22:00etara / Larunbatetan: 10:00etatik 
22:00etara / Igandeetan: 09:30etik 20:00etara

Osasunerako eta edertasunerako bainuetxe esklusiboa, 
modernoa eta berritzailea, eta Arabako Errioxako ardo eta 
olioan oinarritutako tratamendu naturalen ezarpenean 
espezializatua. Hauetatik, gorputza zein burua zaintzeko, 
ezaugarri entzutetsuak ateratzen dituzte. Zirkuitu termalean, 
hidroterapiaren onurak ezagutuko dituzu eta erlaxatu eta 
esperientzia paregabeaz gozatzeko aukera izango duzu, 
aukera anitzeko eskuzko teknika hidrotermalei, musikari 
eta usain gozoei esker.

Ardoterapia

44

areta-etxea
landa-etxea

Kale Nagusia, 17 
01212 GATZAGA BURADON
945 33 72 75 / 635 74 77 49
aretaetxea@hotmail.com
www.areta-etxea.com
www.nekatur.net/areta

Zeure egonaldia etxe handi honetan ezin erosoagoa 
izanen da. Gatzaga Buradonko harresietako multzo 
historikoaren barnean aurkituko duzu. Etxea osorik 
alogera dezakezu,sukaldea eta egongela barne, 
beheko sua eta guzti (gehienez 12 lagun). Etxeko 
jabeek probatzera emanen dizkizute bertan egiten 
dituzten jakiak (marmelada, eztia, patxarana), 
eta gainera familiaren upategia eta mahastiak 
erakutsiko dizkizute.

5

K.VI-00023

viura
hotela

Herrerias Kalea, z/g
01307 ESKUERNAGA
945 60 90 00
info@hotelviura.com
www.hotelviura.com

4 izarreko hotel honek estilo garaikidea du. Logroñotik 
nahiz Harotik 20 minutura dago, eta upategi 
enblematikoetatik 10era. 33 gela ditu, eta baita 
jatetxea, Wine-Taberna, ekitaldietarako 3 areto, 
calado zahar bat, gimnasioa, eta ardotegia ere, 
ardo dasta komentatuak egiteko aukera ematen 
duena. Ezin dituzu ikusi gabe utzi goiko solairuko 
terraza panoramikoak, San Andres elizara eta 
Toloño Mendilerrora bista ikaragarriak dituzte eta.

33

H.VI-00395

la molinera etxea
landa-etxea

Murriarte Auzoa, 22
01307 SAMANIEGO
945 62 33 75 / 629 97 55 46
reservas@lamolineraetxea.com
www.lamolineraetxea.com

Bikain komunikatutako inguru lasaian dago XVII. 
mendeko  gure etxea, bertan 60. hamarkadako 
errota elektrikoa duela, bere nortasun ikurra, 
hain zuzen. Laguardiatik 5 km-ra dago. 7 logela 
ezberdin ditu, guztiak bainu gela osoa dutenak. 
Mahasti itsaso paregabera ematen duen Chill 
out terraza-begiratokia dugu, barbakoa eta guzti. 
Bisitaldi gidatuak eskaintzen ditugu geure 4x4an 
eta Lasaitasunaren Txokoan geure masaje zerbitzua. 
Kultur eta enoturismo jarduerek osatzen dute 
gure eskaintza.

X.VI-00034
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díez-caballero
upategiak

Barrihuelo 50, 53 y 73 (Upategi zaharren auzoa)
01340 ELCIEGO
636 37 98 77 / 679 96 80 07
enoturismo@diez-caballero.es
www.diez-caballero.es

Bisitak (aurretik ordua eskatuta) • Al-Lr: 10, 
11:30, 13, 16:30, 18 eta 19:30etan / Ig eta 
jaiegunak: 10, 11:30 eta 13etan

Victoria Cañas eta bere seme-alabak familia-upategi 
honen jabeak dira, haien aiton-amonengandik hartu zuten 
oinordetzan. Ardoak bertako tempranillo mahastietatik 
datoz eta begirune handiko laborantzaren emaitza 
dira. Ardogintza frutaren zerbitzura, tradizioaren eta 
modernoaren arteko uztartzea, maila eta konplexutasun 
handiko  ardoetara iristeko; sustraiak, lurra eta familia 
baloreak transmititzen dutenak.
Ardo marka nagusiak: Diez-Caballero eta Victoria

max 20

gómez de segura
upategiak

Barrio El Campillar 7
01300 El Campillar (LAGUARDIA)
945 60 02 27
info@gomezdesegura.com
www.gomezdesegura.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta)
Al-lar: 10etatik 14etara eta 16etatik 20etara
Abustuaren bigarren eta hirugarren asteetan itxita

1948an sortutako upategiaren buru Ana da, familiako 
hirugarren belaunaldiaren ikurra, egun, eta bere 
jabegoko 50Ha mahastietako mahatsez ardoa egin 
eta merkaturatzeko lan neketsu baina esker emaileaz 
arduratzen da. Bere esanetan, mahastien orientazioak, 
lur buztintsu-karetsuek eta eskualdeko mikroklimak 
lortzen dute upategiaren uzta kalitate bermea izatea 
bezeroentzat.
Ardo marka nagusiak: Gómez de Segura, Finca RatónA rabako Errioxak, 13.500 mahasti hektarea  eta ia 300 upategi biltzen ditu eta 100 milioi inguru 

botila ardo ekoizten ditu Rioja Kalifikazioko Jatorri Izendapenaren Kontseilu erregulatzaileak 

kontrolatu eta ikuskatuta. 

Upategiak, tipologia askotarikoak, dira arabako Errioxaren bihotza. Badira antzinako caladoetan daudenak 

eta ardoa artisau eran egiten dutenak edo mahastizainen hirgarren edo laugarren belaunaldiak, beren 

instalazioak ederki egokitu dituztenak baina familiako mahastien benekotasunari eutsita. Badira ehun 

urtetik gorakoak, arranditsuak eta klasikoak, haien izenei soilik edonongo zaletu bikainek begirunea 

dietenak. Eta badira, jakina,  itxura harrigarrikoak, abangoardiako arkitektura dutenak, munduko arkitektorik 

onenek diseinatutakoak.

upel artean bizi

Upategiak

dominio de berzal
upategiak

Río Salado Dermioa
01307 MAÑUETA
945 62 33 68 / 657 79 21 05
info@dominioberzal.com
www.dominioberzal.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta)
al-or: 09:00 - 13:00 eta 16:00 - 19:00
lr: 09:30 - 13:30

Berzal familiak antzinatik du Mañuetan bere 
ardo-ustiategia. Egun, upategiak modernitatea 
eta tradizioa uztartzen ditu. Bertan, altzairu 
herdoilgaitzeko depositoak ikusi ahal izanen dituzu, 
eta baita barrika nabea eta dastalekua ere. Urtetik 
urtera bere ardoaren kalitatea hobetzea du helburu, 
eta zuk ardo hori, gure altxor txiki hori, gozatzea.
Ardo marka nagusiak: Dominio de Berzal

max 25

amador garcía
upategiak

Ebroko Etorbidea, 68-70
01307 MAÑUETA
945 29 03 85 / 945 62 33 22
pilar@bodegasamadorgarcia.com
www.bodegasamadorgarcia.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta)
al-or: 10:00 - 13:00 eta 16:00 - 17:30 / lr - ig 
10:00 - 13:00 / Abuztuaren 1etik 15era itxita

Familia upategi honek tradizio handia du 
mahastizaintzan, eta belaunaldiz belaunaldi 
transmititutako jakinduriaz zaintzen ditu lur emankor 
hauek. Tradizioa eta berrikuntza uztartzen ditu kalitate 
handiko ardoak lortzeko, eta errespetu handiz erabiltzen 
ditu ardogintza tradizionalaren metodoak eta baita 
ardoa egiteko teknologia modernoak ere.
Ardo marka nagusiak: Peñagudo, Amador García 
eta Balcorre
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luberri monje 
amestoy upategia

Rehoyosko Bidea, z/g
01340 ELCIEGO
945 60 60 10
luberri@luberri.com
www.luberri.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta) 
al-or: 10:00 - 13:00 eta 16:00 - 18:00
lr: 10:00 - 13:00 

Ikusiko duzun bezala, upategi hau Toloño Mendilerroa 
eta Ebro ibaiaren artean dago. 32 hektarea hauek 
hiru mahats mota biltzen dituzte (tempranillo, 
viura eta cabernet sauvignon), eta bertan 15 
urteko mahatsondo gazteak nahiz 70 urtetik 
gorakoak daude.
Ardo marka nagusiak: Luberri, 6 de Luberri, Biga, 
Monje Amestoy, Luberri Cepas Viejas

murua
upategiak

Ctra. Laguardia s/n
01340 ELCIEGO
945 60 62 60 / 671 48 35 42
enoturismo@bodegas.masaveu.com
www.bodegasmurua.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta) • Al-Og: 10:00etatil 
18:00etara / Ol eta Lr: 10:30etatik 13:30etara

Murua muino txiki batean kokatzen da, mahasti zaharrez 
inguratuta, eta Masaveu familiarena da 1974az geroztik. 
Bere gune soziala eskaintzen du, areto handiak eta altzari 
zahar eta balio handiko artelanez pertsonalizatutako 
jantokiak, bertan bertako betiko janariez gozatzeko edo 
bisitak eta bilerak egiteko.
Ardo marka nagusiak: Murua Reserva, Veguín Gran 
Reserva, VS eta M de Murua

valdelana
upategiak

Barrihuelo Zubia 67-69
01340 ELCIEGO
945 60 60 55 / 620 21 74 11
enoturismo@bodegasvaldelana.com
www.bodegasvaldelana.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta) • Aste Santutik 
urrira (barne): Al-Lr:  8:30 - 20:00 / Ig: 8:30 - 14:30 
Azarotik Aste Santura:  Al-Lr: 8:30 -18:00
Ig: 8:30 - 14:30

Hirugarren aldiz izendatu dute Arte eta Kulturan 
Upategirik Onena izendatuta, Upategi-Museo 
hau XV eta XVI. mendeko harrizko lur azpiko sei 
kobazueloen gainean dago eraikia. Upategiak 
behatoki eder bat ere badu mahastiz inguraturik 
eta Ebro ibaiaren urek bustirik.
Ardo marka nagusiak: Valdelana, Agnvs, Ladrón De 
Guevara, Duquesa de la Victoria eta Centvm Vitis

max 30max 25

48

fos
upategiak

Término de Vialba, s/n
01340 ELCIEGO
945 60 66 81
fos@bodegasfos.com
bodegasfos.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta) • Al-ost: 10etatik 
19etara / Larunbata eta jai egunetan: 10etatik 
15etara / Gateleraz, ingelesez eta frantsesez

Elciego herriko Vialba parajean kokatuta, klimaren, 
lurraren eta bere lur sailetako barietateen 
konbinazioa ulertzean datza euren filosofia, beti 
ere, lehengaiari begirunea izanez, bertako ardoen 
adierazpen gorena lortzeko. 
Ardo marka nagusiak: Fos

max 30 max 80

viña salceda
upategiak

Ceniceroko errepidea, 3. km-a
01340 ELCIEGO
945 60 61 25
info@vinasalceda.com
www.vinasalceda.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta) • al-or: 10:00 - 
13:00 eta 15:30 - 17:30 / lr: 12:00 - 14:00

Esperientzia enoturistiko integrala; mahastia, upategia 
eta dastatze-artea. Bere lur-sailaz inguratua, Frantziako 
château klasikoen gisara, bertako lur-sailetan paseoan 
ibiltzeko aukera izango duzue,  edertasun bikaineko 
parajeetan, alegia. Nortasun handiko upategia, 
bertako ardo dastatzeetan ikusiko duzuen bezala, 
eta haiek dioten gisa, denbora kontua da benetan 
merezi duena gozatzen ikastea.
Ardo marka nagusiak: Viña Salceda, Conde de 
la Salceda

max 20

lar de paula
upategiak

Coscojal, s/n
01309 BILAR
945 60 40 68 / 945 60 40 21
info@lardepaula.com / comercial@lardepaula.com
www.lardepaula.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta)
Astelehenetik ostiralera: 10:00 - 14:00

Upategia soila da, ingurura egokitua, eta bere funtzio 
nagusirako pentsatutako eraikina da: mahatsetik 
ardorako igarotzea erraztea. Jabeek ardogintza 
tradizionala eta teknologia berriak uztartzen dituzte. 
Mahatsak 20 urtetik gorako mahatsondoetatik 
hartzen dituzte, eta izaera modernoko ardoak 
egiten dituzte. Probatu zerorrek.
Ardo marka nagusiak: Lar de Paula, Cautivo, 
Heredad de Baroja
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labastida solagüen
upategiak eta 
mahastiak

Diputazioko Etorbidea, 22
01330 BASTIDA
945 33 11 61 / Visitas y Tienda: 657 79 70 43
info@bodegaslabastida.com
www.bodegaslabastida.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta)
Astelehenetik larunbatera: 11:30etik 17:00etara
Bestalako ordutegitan, kontsultatu

1964an sortu zuen Bastidako mahastizain talde batek. 
Egun 535 hektarea ditu, upategia osatzen duten 152 
bazkideek jarriak. Erabiltzen diren mahatsen %100 
bertako mahastietakoak dira, eta instalazioetan 
bordeleko 6.000 barrikatik gora dago.
Ardo marka nagusiak: Solagüen, Manuel Quintano, 
Castillo Labastida

max 30max 30max 30

max 20

tierra 
upategiak

El Olmo k., 16
01330 BASTIDA
945 33 12 57 / 605 67 23 13
info@tierrayvino.com
www.tierrayvino.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta)
Al-or: 10:00 - 13:00 eta 16:30 - 19:00

Familia upategia, Bastidako judu-auzoan kokatua, 
XIV. mendean du jatorria. Hemen egiten da ardo 
guztien lehenengo hartzidura. 24 hektarea mahasti 
ditugu, Toloño Mendilerroaren magalean, Ebro ibaitik 
oso hurbil, eta bertakao mahatsa landatzen dugu. 
Aitzindariak gara 225 litroko barrika bertikaletan ardo 
kantitate txikia ekoizten.
Ardo marka nagusiak: Tierra, El Belisario, El Primavera, 
TIerra Fidel

mitarte
upategiak

San Ginés Etorbidea
01330 BASTIDA
945 33 10 69 / 649 94 00 39
bodegas@mitarte.com
www.mitarte.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta)
09:00 - 13:00 eta 16:00 - 19:30

Ikusiko duzun bezala, bi gune ditu: alde batetik, 
upategi zaharra, erdi arokoa (XIII. mendekoa), eta 
bestetik, upategi modernoa, instalazio teknologikoki 
oso aurreratuak dituena. Gainera, dastak egiteko 
erreserbatutako aretoak baditu, eta jantoki zabala 
ere bai. Bertan sukaldaritza tradizionaleko jakiak 
dastatu ahal izanen dituzu.
Ardo marka nagusiak: Mitarte, SYC de Mitarte

gonzález teso
upategiak

El Olmo k., 34-36
01330 BASTIDA
945 33 13 21 / 656 74 59 54
gonteso@gmail.com / info@gontes.com
www.gontes.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta)
Egunero: 12:00etatik 14:00etara

Upategia Bastidako zonalde garaian dago kokatua. 
Instalazio modernoak ditu, eta XIV. mendeko 
lurrazpiko eraikuntza handia du barnean. 2003tik, 
kalitate altuko ardoen aldeko apustua egin du 
Jesús González Tesok, enologoa eta laugarren 
belaunaldiko ardogilea, bertako mahastietako 
mahatsak erabiliz. Bisitaldietan gutxienez bertako 
4 ardo dastatzeko aukera izanen duzu.
Ardo marka nagusiak: Gontés, Olmo 34

viña laguardia
upategiak

Laguardiako errepidea, z/g
01309 BILAR
945 60 41 43
reservas@vinalaguardia.com
www.vinalaguardia.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta) • 09:00 - 13:00 
eta 16:00 - 19:00 / Asteburuetan: 10:00 - 19:00

Viña Laguardia Upategia ardogintzan tradizio handia 
duen familia baten jatorrizko upategia da, 1910ean 
sortua. Mende berriari ekin dio instalazioen berritze 
zabala eginda eta ehun urtetik gorako kalatuak 
zaharberrituta. Mahastien ikuspegia duen jantokiak 
150 lagunendako lekua du eta mota guztietako 
ospakizun edo ekitaldiak egiteko egina dago. 
Upategiak bilerak egiteko aretoak ditu. 
Ardo marka nagusiak: Urteko, Duhina, Ecania, 
1000 Azul, Bilun
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campillo
upategiak

Logroñoko errepidea z/g
01300 LAGUARDIA
945 60 08 26
info@bodegascampillo.es
www.bodegascampillo.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta)
Al –Lr: 10:00etatik 18:00etara
Kontsultatu ordutegi bereziak zubi eta jaiegunetan

1990ean sortu zen Toloño Mendilerroaren magalean, 
eta arkitektura eta mahastien arteko uztarketaren 
adibidea da. Mahastiz inguratuta, “chateâu” baten 
modura dago eraikia, eta ibilbide interesgarri eta 
didaktikoa eskaintzen du mahatsondotik kopara.
Ardo marka nagusiak: Campillo, Finca Cuesta 
Clara, El Niño

max 20
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carlos san pedro 
pérez de viñaspre
upategiak

Páganos, 44 behea
01300 LAGUARDIA
945 60 01 46 / 605 03 30 43 / 647 72 04 45
info@bodegascarlossampedro.com
www.bodegascarlossampedro.com

Bisitak
Egunero, gaztelaniaz eta ingelesez (ikus www.
bodegascarlossampedro.com)

San Pedro familiak 500 urtetik gora jardun du 
Laguardian ardogintza tradizionalean. Ardoa 8 
metroko sakoneran dagoen kobazulo batean 
gordetzen dugu, XIV-XV mendeetakoa, eta horri 
esker ardoa baldintza onenetan ontzen da.
Ardo marka nagusiak: Brillador, Castillo de Peñalta, 
Viñasperi, Gobelet Rojo, Viña Constantina

casa primicia
upategiak

Páganos, 78
01300 LAGUARDIA
945 62 12 66 / 945 60 02 96 
info@casaprimicia.com 
www.bodegascasaprimicia.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta)
Astelehenetik igandera: 11:00, 13:00 eta 17:30etan 
/ Gaztelera eta ingelesa

Laguardiako eraikin zaharrena da hau, enblematikoa, 
eta bertan kobratzen zituen elizak hamarrenak eta 
hasikinak. Ardoaren turismoko BEST OF galardoa 
eman diote upategiari, nazioartean bikaintasuna 
saritzen duena. Birdingaren zaleentzat: Esperientzia 
“Ardo eta Hegazti Egunak”.
Ardo marka nagusiak: Viña Diezmo, Casa Primizia, 
Carravalseca, Curiun, Juián Madrid

el fabulista
upategiak

San Juan Plaza, z/g
01300 LAGUARDIA
945 62 11 92
info@bodegaelfabulista.com
www.bodegaelfabulista.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta) • Al-L: 
11:30ean, 13:00retan, 17:30ean eta 19:00etan
Igandeetan: 11:30ean eta 13:00retan
Taldeak: beste ordutegi batzuk eskatu

Felix Mª Samaniego alegiagilearen sortetxearen azpian, 
lurpean, bisitak egiteko egokituta dago eta artisau eran 
egiten dituzte haien ardoak, 7 metroan lur azpian. 
Bisitaldi antzeztuak, Samaniegoren lanak eskaintzen 
dituzte eta ardo bikainen dastatzea. Bisitaldia amaitzeko 
koktel lunch-a edo koktel – afaria. 
Ardo marka nagusiak: Blanco, Joven, Ilustrado, 
Sabio eta Fábula

lamioga
upategiak

Navaridasko Errep., 1.50 km-a.
01300 LAGUARDIA
945 60 07 63 / 655 71 80 38
info@bodegalamioga.com
www.bodegalamioga.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta)
Al-I: 11.00etan eta 13.00etan
Beste ordutegi batzuk, eskatu

Ardotan igeri egin daiteke? Dom Perignon-ek 
badu zerikusirik Arabako Errioxako ardoarekin? 
Eduardok eta Maria Jimenezek, kalitateko ardoetan 
espezializatutako upategi honen jabeek, ardoaren 
munduaren inguruko galderarik ezin harrigarriagoak 
ere erantzungo dizkizute. Ondoren, haien bi ardo 
erabilita, ardoa dastatzeko oinarrizko hastapen 
batzuk erakutsiko dizkizute.
Ardo marka nagusiak: Viña Lamioga
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max 20

max 15

max 60max 20

javier san pedro 
ortega upategiak

Camino de La Hoya, z/g
01300 LAGUARDIA
689 69 02 12
info@bodegasjaviersanpedro.com
www.bodegasjaviersanpedro.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta)
Al-Ig: 11.30 / Lr: 16.30

Mahasti propioak lantzen dituen familiaren bosgarren 
belaunaldia. Upategi berritzailea, lantalde gaztea 
duena, Errioxako ohiko ardoaren iruditik alde egin 
eta jendea harritu nahi duena.Ardo berritzaileak, 
benetakoak eta paregabeak nahi ditugu. Geure 
lurraren espresioa eta benetakotasuna transmitituko 
duten ardoak. . Errespetu handienarekin landu eta 
hazten ditugu, baina egungo ikuspuntu dinamikotik. 
Ardo marka nagusiak:  Anahí, Cueva de lobos,
Viuda negra, Todo el rato

laukote
upategiak

Billarreko Errep., z/g. 7 Pol. 32 Pabiloia
01300 LAGUARDIA
686 39 22 38
laukotesc@yahoo.es
info@bodegaslaukote.com
www.bodegaslaukote.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta)
Al-L: 11:30ean eta 17:30ean
Igandeetan: 11:30ean

Laguardia herriaren azpian, lurpean duten upategian 
egiten dituzte haien ardoak. Ardo beltz gazteak, autore 
ardoak eta barrikan irakindako ardo zuriak ekoizten 
dituzte. Txoko zoragarria aurkituko duzu, ardoak 
bertako nagusiarekin, Norberto de Miguelekin, batera 
dastatzeko. Gizon hau tradizio handiko mahastizain 
familia batekoa da. 
Ardo marka nagusiak: Laukote 

max 20



luis alegre
upategiak

Navaridasko Errep., z/g
01300 LAGUARDIA
945 60 00 89 / 682 68 04 94
enoturismo@bodegasluisalegre.com
www.luisalegre.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta)  
Al-Ig: 11:00 eta 12:45

1968an sortutako familia upategia eta ETXALDEKO 
ARDOAK landu eta merkaturatzea du xede 
nagusi. Hiru ekoizpen solairu borobil ditu, ardoak 
grabitatearen bidez lantzeko, eta laugarrenean, 
upategiaren goiko aldean jatetxe panoramiko 
aparta dute.
Ardo marka nagusiak: Luis Alegre, Finca la Reñana, 
Pontac eta Parcela nº 5

mayor de migueloa
upategiak

Nagusia, 20
01300 LAGUARDIA
945 60 01 87 
reservas@mayordemigueloa.com
www.mayordemigueloa.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta) • Or-ig eta 
jaiegunetan: 11:00etan eta 12:00etan. Beste egun 
batzuetan edota  bestelako ordutegietan galdetu

Gutiérrez González familiak 1619ko Vianako jauregi 
zaharrean sortua. Laguardiako lur azpiko upategi 
edo “calado”-en egitura parte da,  ondare kulturala, 
hortaz. Ardoak %100ean dira tempranillo, lurrean 
eta tradizioarekiko errespetuan dago inspiratuta, 
burua beti etorkizunean duela.
Ardo marka nagusiak: Mayor de Migueloa eta 
Mayor 1619

palacio
upategiak

San Lázaro, 1
01300 LAGUARDIA
945 60 00 57 / 945 60 01 51
rrpp@grupobodegaspalacio.es
www.grupobodegaspalacio.es

Bisitak (aurretik ordua eskatuta)
Galdetu hemen: 945 60 00 57 / 945 60 01 51 

1894an Cosme Palazio eta Bermejillo jaunak sortua, 
Errioxako Upategi Historikoen multzo berezikoa da. 
Laurogeiko hamarkadaren amaieran, aitzindari 
izan zen, “Errioxa Berrien” joera bultzatzen. Ardoari 
konplexutasuna eta dotorezia ematea zuen helburu 
joera honek, mahastien eta mahats moten aukeraketatik 
abiatuta, beratze luze eta geldoen bidez eta Frantziako 
aritzezko barrika berrietan onduta. 
Ardo marka nagusiak: Glorioso, Cosme Palacio, 
Milflores, Bodegas Palacio Reserva Especial

ruiz de viñaspre
upategiak

La Hoyako bidea, z/g
01300 LAGUARDIA
945 60 06 26
info@bodegaruizdevinaspre.com
www.bodegaruizdevinaspre.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta)
Al - L: 9:00etatik 13:00era
Ingelesez aritzeko aukera

Toloño Mendilerroaren magalean eta mahastien 
artean, gure instalazio berri eta abangoardistetatik  
ikuspegi zoragarriak ditugula, tradizioa eta teknologia 
batzen ditugu gure ardoak egiteko. Gure filosofia 
kalitate goreneko ardoak egitea da eta  Riojako 
klasikoak hobetzea.
Ardo marka nagusiak: Ruiz de Viñaspre, RV de Ruiz 
de Viñaspre eta  Delirio

max 15 max 60

solar de samaniego
upategiak

Elciego errepidea, z/g
01300 LAGUARDIA
618 12 24 60
cofradia@solardesamaniego.com
www.solardesamaniego.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta)
As,az,og eta Ig: 11, 13 eta 18etan / Or eta lr: 11, 
13, 18 eta 20etan. Gaueko bisita, erreserba 72 
ordu lehenago egin behar da.

1970eko hamarkadan zuen arkitektura industriala 
berrinterpretatu duen upategia da eta Beber 
Entre Líneas-Lerro Artean Edan proiekturako leku 
bihurtu da. Bertan ardoaren kultura eta literatura 
fusionatzen dira. Bereziki nabarmentzen dira 
Guido van Helten artista australiarrak antzinako 
biltegietan egindako muralak. 
Ardo marka nagusiak: Solar de Samaniego, La 
Olvidada, Valcavada, Cabeza de Cuba, 7Cepas
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upategiak

Hoyako Bidea, z/g
01300 LAGUARDIA
945 60 01 13
solarviejo@solarviejo.com
www.solarviejo.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta) • Al-Or: 
13:00retan y 16:00etan / Larunbatetan: 11:00etan 
eta 13:00retan / Wine-bar eta dastatze azkarra Al-Or 
de 11.00etatik / 14.30era (erreserbarik gabe)

Laguardia barruko “Oinetxeetatik” datorkio izena. Toloño 
Mendilerroko magaleko upategi berrian mahats onak, 
betiko egiteko era eta teknologia berriak uztartzen 
dira, kalitate handiko ardoak eskaintzeko. ikas itzazu 
lanketaren gakoak eta dastatu bertako ardoak Areto 
Sozialan edo Sierra de Cantabria jangelan.
Ardo marka nagusiak: Solar Viejo eta Amor de Madre

max 30



vallobera
upategiak

Hoyako Bidea, s/n
01300 LAGUARDIA
945 62 12 04
bsanpedro@vallobera.com
www.vallobera.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta)
Al - Or: 08:30etik 13:30era eta 15:00etatik 
18:00etara / Larunbatetan: 10:00etatik 
14:00etara

Ardoa egiteko modu tradizionalak eta atseden 
tarteak errespetatzen dituen familia upategia dugu 
hau. Egun, 80 hektarea mahasti eurenak dituzte, 
Vallobera dermioan, Laguardiako altuenean, 
horietako asko. Eta dermio horrek ematen dio 
izena upategiko ardo marka nagusiari. 
Ardo marka nagusiak: Vallobera 

max 25 

viña real
upategia

Logroño-Laguardia Errep., 4,8 km-a
01300 LAGUARDIA
941 30 48 09
visitas@cvne.com
www.cvne.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta) • Al-Lr: 
10:00, 11:00, 12:00, 13:00 eta 16:00etan. / Ig: 
10:00etatik 14:00etara

Upategia, Philippe Mazieres, Bordeleko arkitektoaren 
lana da. Marka hau Cvnek sortu zuen 1920an, 
Arabako Errioxako ardoen aldeko apustua egiteko. 
125 urtetik gorako historian, eskarmentua eta ardoa 
egiteko metodorik berrienak uztartu ditu. Gainera, 
bisitaldi gidatuak egin ditzakezu mahastietan barna.
Ardo marka nagusiak: Viña Real, Pagos de Viña Real

mozo wines
upategiak

Arregoia, 1
01308 LANTZIEGO
658 10 73 68
info@elmozowines.com
www.elmozowines.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta)
Al-Lr: 10:00-13:00 / 17:00-19:00 / Igande eta 
jaiegunetan: 10:00-14:00

Mozo wines 40 urte baino gehiago duen  familia-
egitasmo txiki bat da. Mundu global honi Lantziegoko 
MikroArdo hauek eskaintzen saiatzen gara. 
Mahastizaintza tradizionala, jasangarria eta 
organikoa egiten dugu,  eta ahalik eta ardogintzarik 
naturalena. 
Ardo marka nagusiak: Herrigoia Mc, Malaspiedras, 
Cosmonautas

ysios
upategiak

Hoyako bidea, z/g
01300 LAGUARDIA
945 60 06 40
visitas.ysios@pernod-ricard.com
www.ysios.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta)
Al-Ig:11:00etan eta13:00etan (gaztelania) 
Al-Or: 10:00, 13:00 eta 16:00etan (ingelesa) 
Lar-Ig: 10:00etan eta 16:00etan (ingelesa)

Toloño Mendilerroaren magaleko upategiak. Gure 
mahastietan kalitate goreneko mahatsa hazten dugu 
bertako lurraren berezitasunei esker. Inguratzen duen 
paisaiarekin bat egiten duen abangoardiako boutique 
upategi hau aditua da eskualdearen berezitasuna 
ederki adierazten duten ardoak ekoizten.
Ardo marka nagusiak: Ysios

luis R.
upategiak

Bilar, 22
01308 LANTZIEGO
945 60 80 22 / 688 859 553
dluisr@bodegasdeluisr.com
www.bodegasdeluisr.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta)
Al-Or: 10:00etatik  14:00etara eta 18:00etatik  
20:00etara / Larunbatetan: 10:00etatik 12:00etara

Arabako Errioxan urteko ardoa egiten duten upategi 
tipiko horietakoa da. Bertako ardoa haien 30 hektarea 
mahastietatik lortzen dute, %90 temparanillo eta 
%10 viura motako mahatsak. Tratu atseginak 
bereizten duen upategi honetan, etxeko menu 
tradizionalak jateko aukera duzu.
Ardo marka nagusiak: De Luis R.
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A casado morales
upategiak eta 
mahastiak

Póvedako Etorbidea, 12-14
01306 LAPUEBLA DE LABARCA
945 60 70 17
visitas@casadomorales.es
www.casadomorales.es

Bisitak (aurretik ordua eskatuta) • Al-Ol: 
10:00etatik 18:00etara. Lr: 10:00etatik 14:00etara

Joseba  eta Javier  mahasti zaharren zale eta 
defendatzaile sutsuak dira eta baita hainbat 
faktoreren baitan ardoak desberdintzearenak ere. 
“Sakristian” botilategiak jarri dituzte, ardoa bertan 
gordetzeko, eta etxean zein upategian bertan 
elkarbanatzeko.
Ardo marka nagusiak: Nobleza, Casado, Morales, 
Laderas Sur, EME de Casado Morales

max 50



covila
upategiak

Sotoko Bidea, 26
01306 LAPUEBLA DE LABARCA
945 62 72 32
comercial@covila.es
www.covila.es

Bisitak (aurretik ordua eskatuta)
Al– or.: 9:00etatik 14:00etara
Larunbat eta Igandeetan: 11:00etatik 
14:00etara

1989an, 60 mahastizainen artean sortua. Ardoa 
egiteko bi metodo erabiltzen dituzte: betikoa edo 
beratze karbonikoa (eskualdekoa) eta txortenak 
kentzekoa. Gainera, Mahats-biltze Plangintza egiten 
dute, udalerriko toki bakoitzeko heltze mailarekin 
bat etortzeko. Sari ugari jaso ditu.
Ardo marka nagusiak: Covila, Pagos de Labarca, 
Finca Labarca, Viña Guria, Mesa Mayor

max 50

espada ojeda
upategiak

La Póveda Etorbidea, 8
01306 LAPUEBLA DE LABARCA
945 62 73 49
bodegas@espadaojeda.com
www.espadaojeda.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta)
Al-lr: 10:00etatik  19:00etara
Igandeetan: 10:00eatik 13:00retara

Familia tradizioko upategi honek kalitate oneko 
ardoak modu tradizionalean ekoizten ditu bertako 
mahatsekin, izan ere, mahastiak Lapuebla de 
Labarca inguruan dituzte. Ardoak edateko lagun 
ezin hobeak izanen dituzu, Ascen eta Dani, bertako 
jabeak. Bikotearekin edo lagunekin gozatzeko 
txoko paregabea.
Ardo marka nagusiak: Da Lausan

estraunza
upategiak

Póvedako Etorbidea, 25
01306 LAPUEBLA DE LABARCA
945 62 72 45
contacto@bodegasestraunza.com
www.bodegasestraunza.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta)
Al-or: 10:00 - 13:00

Familia upategia da, 1990ean sortua, eta bertan 
artisau-lanak industrialak baino garrantzi handiagoa 
duela ikusi ahal izanen duzu. Bertako ontze nabean 
1.700 barrikatik gora dute. Bertako ardoek sariak jaso 
dituzte nazioarteko lehiaketetan eta dastatzeetan.
Ardo marka nagusiak: Solar de Estraunza, Blas de 
Lezo, Solar de Muskiz

jilabá
upategiak

Kale Berria, 17
01306 LAPUEBLA DE LABARCA
945 62 72 56 / 607 45 50 94
bodega@jilaba.es
www.jilaba.es

Bisitak (aurretik ordua eskatuta)
Al-lr: 09:00 - 13:00 eta 16:00 – 20:00 / 
Igandeetan: 09:00 - 13:00

Upategia, Frantziako estilokoa, Lapuebla de Labarca 
herriaren kanpoaldean dago, eta bista zoragarriak ditu. 
Ontze aretoak kapera ederra du, San Bartolomeren 
omenez egina. Dastalekuan -Belle Epoque estilokoa-, 
upategi honetako ardo zainduak dastatu ahal 
izanen dituzu. 25 hektarea mahasti ditu, eta bertako 
mahatsondoetako batzuek 100 urtetik gora dute.
Ardo marka nagusiak: Jilabá, Begin

loli casado
upategiak

Póvedako Etorbidea, 46
01306 LAPUEBLA DE LABARCA
945 60 70 96 / 678 04 14 84
loli@bodegaslolicasado.com
www.bodegaslolicasado.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta)
Al-lr: 10:00 - 13:00 eta 16:00 - 19:00 / 
Igandeetan: 10:00 - 13:00

Familia upategi honetara garai berriak heldu dira, 
proiektuz eta ilusioz beterik. Jesús eta Loliren 
gidaritzapean, berrikuntza, kalitatea, zerbitzu eta 
arreta pertsonala dira upategi honen ezaugarriak. 
Gainera, hainbat jarduera gozatu ahal izanen 
dituzu, hala nola bisita pertsonalizatuak, edota 
Arabako Errioxako ardo eta oliba olio dastatzeak.
Ardo marka nagusiak: Covara, Jaun de Alzate, Polus

max 20
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miguel ángel muro
upategiak

Gasteizko Etorbidea, 29
01306 LAPUEBLA DE LABARCA
635 51 44 01 / 945 60 70 81
info@bodegasmuro.es
www.bodegasmuro.es

Bisitak (aurretik ordua eskatuta)
Al-lr: 11:00 - 13:00

Miguel Ángel eta Juliana mahastizainak elkartuta 
sortu zen. Ardoa bizimodu bihurtu dute biek, 
aurreko belaunaldietatik jasotako tradizioari eta 
adoreari esker. Bisitaldian zehar, zonaldean erabili 
ziren lehenengo altzairuzko depositoak ikusi ahal 
izanen dituzu. Beren ardoak dastatzeko aukera 
dago herriaren erdiguneko ardandegi batean.
Ardo marka nagusiak: Miguel Ángel Muro, Muro 
Bujanda, Muro, Amenital



ondalán
upategiak

Logroñoko errepidea, 22
01320 OION
679 23 13 68 / 609 71 90 57
visitas@ondalan.es
www.ondalan.es

Bisitak (aurretik ordua eskatuta)
Al-lr: 11:00etatik 13:00retara eta 17:00etatik 
19:00etara / Igande eta jaiegunetan: 
11:00etatik 13:00retara

Familiako tradizioari jarraiki sortu zuen upategia 
Julio Martínez-Bujandak, ardoa bere mahastietako 
mahatsak bakarrik erabilita egiteko. Bere filosofiaren 
ezaugarri nagusia da giza faktorea, eta garrantzi 
handia ematen dio upategiko tratu zuzen eta 
hurbilari. Gainera, “Mahastizaintza eta Ardogintzaren 
Gela Tematikoa” sortu dute.
Ardo marka nagusiak: Ondalán

valdemar
upategiak

Bide Zaharra 24
01320 OION
945 62 21 88 / 663 33 45 35
enoturismo@valdemar.es
www.valdemar.es

Bisitak (aurretik ordua eskatuta) • Al-Lr: 11:00 
eta 12:00etan. Bestelako ordutegiak kontsultatu 

Ardoaren kulturan 130 urtetik gorako eskarmentua 
duen familia upategia. Europako lehenengo upategia 
%100ean inklusiboa eta egokitutako sarrera duena. 
Bertan, esperientzia sentsorial izugarria gozatuko duzu, 
usaimena, ukimena eta dastamenarekin jolastuko gara 
eta. Upategian barnako ibilaldian ardoa egiteko orduan 
dauden hainbat estilo bisitatu eta dastatuko dituzu.
Ardo marka nagusiak: Conde Valdemar, Pagos 
Valdemar y Finca de Marquesado

eguren ugarte
upategiak

A-124 Errepidea, 61. km-a
01309 PÁGANOS
945 60 07 66
reservas@egurenugarte.com
www.egurenugarte.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta)
Egunero: 10:30ean, 12:00etan, 13:30ean, 
16:30ean / Udan: 10:30ean, 12:00etan, 
13:30ean, 16:30ean eta 18:00etan

Mahastietan eta lurrazpiko kobazuloetan barnako 
bisita gidatuak eskaintzen ditu, segway ibilbideak, 
ardo dastatzeak… Baditu hotela eta jatetxea ere, 
eta bertan ardo bikainak eta jaki tradizionalik 
onenak uztartzen dituzte.
Ardo marka nagusiak: Eguren Ugarte, Cuarenta, 
Cincuenta, Ochenta, Cédula Real, Martín Cendoya 
eta Anastasio

max 25
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upategiak

Logroñoko errepidea, z/g
01320 OION
945 60 12 28
visitas@grupofaustino.es
www.bodegasfaustino.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta)
Al-or: lanorduetan / Lr: 11:00etan eta 13:00retan

Upategi honek 150 urteko historia du, aitzindaria 
da erreserbako ardo handien esportazioan, eta 
mundu mailan entzute handieneko upategietako 
bat da. 650 hektarea mahasti ditu Errioxako zonalde 
onenetakoetan, eta tradizioa eta modernitatea 
uztartzen ditu ardogintzan bikaintasuna oinarri 
duela. Calado partikularrak ere baditu, bezero eta 
lagunen esku jartzeko.
Ardo marka nagusiak: Faustino

max 20
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lozano
upategiak

A-124 errepidea  Gasteiz-Logroño 
01309 LEZA
945 60 51 97
enoturismo@bodegas-lozano.com
www.bodegas-lozano.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta) • Al-or: 
12.30 / Lr- ig: galdetu
* Beste ordutegiak: kontsultatu
Lozano Upategiak inguru pribilegiatuan ardoa 
gozatzen ikasteko aukera ematen dizu, Toloño-
Mendilerroaren magalean. Upategi honek tradizioa 
eta berrikuntza uztartzen ditu bisitariei esperientzia 
paregabea bermatzeko. Gure Wine bar eremuan 
gure ardorik onenak dastatzeko aukera izanen 
duzu, sekulako paisajeak bertatik bertara gozatuz 
eta mahastiz inguratuta. Mahastian barnako bisita 
gidatuak eta ardo dastatzeak eskaintzen ditugu. 
Geure ardoen benetako sekretua.. PARTEKATZEA DA!
Ardo marka nagusiak: Montes de Leza, Lozano, 
Oristan y Marqués de Toledo.

garcía de olano
upategiak

Gasteizko errepidea, z/g
01309 PÁGANOS
945 62 11 46 / 686 06 72 98
info@garciadeolano.com
www.garciadeolano.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta)
Al-or: 09:00etatik 13:00retara / Larunbat-
igandeetan: 11:00etan eta 13:30ean

Páganos herriko familia upategia da eta hainbat 
belaunaldiko tradizioa du ardogintzan. Instalazio 
modernoak ditu, eta horietan kalitate goreneko 
ardoak lortzen ditu -teknologia eta eskarmentua 
uztartuta-, eta ardo horiek nazioarteko lehiaketetan 
nahiz nazionaletan aintzat hartzea lortu dute, orain 
dela 50 urte baino lehenagotik.
Ardo marka nagusiak: Heredad García de Olano, 
Mauleón, 3 de Olano, Olanum

max 150



bodegas
heredad aduna

Matarredo de Enmedio, 39
01307 SAMANIEGO
945 62 33 43
bodegas@heredadaduna.com
www.heredadaduna.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta)
Al-lar: 10etatik 17etara
Abustuaren azken bi asteetan itxita
Gateleraz, ingelesez eta euskeraz

Aduna familia XVII. mendeaz geroztik ari da 
ardogintzan, upategien sortzaileak, Pepe izenaz 
ezagunak, familiaren  kalatuan hormigoizko hiru 
laku eraiki zituenetik. Egun, Oskar eta Fernando 
euren seme-alabekin (4. belaunaldia) batera ari dira 
Ekoizpen Integratuko eta Nekazaritza Ekologikoko 
mahastizaintzan, euren jabegoko 30Ha mahastitan.
Ardo marka nagusiak: Aduna, Leteo, Retvm

baigorri
upategiak

Gasteiz-Logroño errepidea, 53 km-a
01307 SAMANIEGO
945 60 94 20
mail@bodegasbaigorri.com
www.bodegasbaigorri.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta)
Ar-lr: 11:00etan eta 13:00retan

Inguruarekin bat egiten duen kristalezko kutxa eta 
zerumugaraino mahastiz inguraturik dagoena da. 
Iñaki Aspiazu arkitektoak diseinatu eta eraiki zuen, 
eta eraikuntzak keinu egin nahi izan dio grabitate 
bidezko ardogintza bereziari, betiere ingurugiroa 
errespetatuz. Bertan ardoaren elaborazio prozesua 
modu didaktikoan ikusteko aukera dago, mahats-
bilketa garaian baita ere. Jatetxe bat du eta beratik 
mahastiak eta barrika sala ikus daitezke. 
Ardo marka nagusiak: Baigorri

bello berganzo
upategiak

Buencerrada, 4
01307 SAMANIEGO
945 60 92 99 / 608 00 25 39
bodegabelloberganzo@gmail.com
www.bodegabelloberganzo.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta)
Al-lr: 09:00etatik 13:00retara

Familia upategi honek bere mahastietako mahatsak 
erabilita egiten du ardoa. Tradizioa, zintzotasuna 
eta “lana ganoraz egitea” dira upategi honen 
ezaugarri nagusiak, eta bere ardoen kalitatearen 
zeinua. Bello Berganzo familiak belaunaldi asko 
eman ditu tradizioa eta abangoardia uztartzen, 
Arabako Errioxako benetako ardoa egiteko.
Ardo marka nagusiak: Heredad de Berganzo, M. Bello

torre de oña
upategiak

San Martín Lursaila, z/g
01309 PÁGANOS
945 62 11 54
info@torredeona.com
www.torredeona.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta)
Al-or: 11:00etan eta 13:00etan / Lr: 11:30etan

Châteauren filosofiari estuki lotuta, upategia inguratzen 
duten mahastietako mahatsekin besterik ez dute ardoa 
egiten. Bisitan, mahastian eta ardogintza instalazio 
berritzaileetan barna ibiliko zara eta bertako hiru ardo 
dastatuko dituzu. Gainera, jantoki pribatuan bazkaltzeko 
edo mahasti artean paseoan ibiltzeko aukera izanen duzu.
Ardo marka nagusiak: Torre de Oña, Finca San 
Martín eta Martelo

max 25

amaren
upategiak

Eskuernagako errepidea, 3
01307 SAMANIEGO
945 17 52 40
info@bodegasamaren.com
www.bodegasamaren.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta) • Al-
Og: 9:30etatik 16:30etara / Or: 9:30etatik 
14:30etara / Lr: 10:30etatik 13:30etara
Abuztua: Al-Or: 9:30etatik 15:00etara

Amaren upategiak Juan Luis Cañasek (Bodegas Luis 
Cañas) bere ama Angelesi egindako omenaldia da. 
Hormigoia, porlana eta zura dira biltegia osatzen duten 
3 elementuak, oinarri tradizionalera itzuliz. Amaren 
Upategietan mahastiaren bikaintasuna bilatzen da, 
aukeraketa eta ontze egokiak ardoek hunkitu eta 
disfrutarazteko. Erakargarritasun handienetako bat 
XVI. mendeko zizelez landutako bordatua bisitatzea da.
Ardo marka nagusiak: Amaren
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upategiak

Gasteizko errepidea, 1
01307 SAMANIEGO
945 60 91 33
comunicacion@ostatu.com
www.ostatu.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta) • Al-
Ol: 9:00etatik 14:00etara eta 15:00etatik 
18:00etara / Lr: 10:00etatik 18:00etara. Ig eta 
jaiegunak: 10:30etatik 13:30etara

Familia, beren mahasti propioak eta ingurumen-
orientazioa dira Ostatu definitzen duten oinarriak. 
Bertan, beren lursailaren isla zehatza diren kalitateko 
ardoek hartzen dute garrantzia. Bisitatu Ostatu 
edota bertako Wine Bar-a, xarma handiko txokoa. 
Bere ardoak dastatuta, jakin ahal izango duzu zer 
egiten duen hain berezi upategi hau.  
Ardo marka nagusiak: Ostatu. Selección, Lore, 
Landeras, Gloria



juan josé garcía 
berrueco upategiak

La Lleca, 37
01307 ESKUERNAGA
945 60 91 19
bodegb@hotmail.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta)
Al-ig: 10:00etatik 14:00etara

Eskuernagan dago kokatua upategi hau, bere 14 
hektarea mahastietako zati batek inguraturik. Tradizio 
handiko mahastizainak, beren ardoak 1992tik 
botilaratzen eta saltzen dituzte. Txoko atsegina 
eskaintzen dizute beren fruta-gustu handiko ardo 
gazteak dastatzeko.
Ardo marka nagusiak: García Huizi, García Berrueco

hnos. frías del val
upategiak

Herrerías kalea, 13
01307 ESKUERNAGA
656 78 27 12 / 656 78 27 14
info@friasdelval.com
www.friasdelval.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta)
Lan egunetan: 09:00etatik 13:30era eta 
16:00etatik 19:00etara
Larunbatetan: 10:00etatik 14:00etara

Familia upategia da, mahastiak zaintzeko ohiko 
moldeak eta ardoa egiteko oso era pertsonala 
bikain bateratzen dituena (100 urte baino 
gehiagoko mahatsondoak baditu). Beren ardoa 
dastatzean, erraza da ulertzea zergatik jasotzen 
duten horrenbeste sari lehiaketetan.
Ardo marka nagusiak: Hnos. Frías del Val, Don Peduz

pascual berganzo
upategiak - alútiz ardoak

Matarredo de abajo, 8
01307 SAMANIEGO
945 62 33 37
bodegas@pascualberganzo.com
www.pascualberganzo.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta) • Egunero

Familia upategi honek kalitate altuko ardoak 
egiten eta saltzen ditu Arabako Errioxako teknika 
tradizionalak erabiliz. 70 hektarea mahasti ditu. 
Bisitaldian upategiaren historiaren inguruko bideo 
harrigarria ikusiko duzu -XVII. mendetik orain 
artekoa- eta bere ardorik onenak dastatuko dituzu.
Ardo marka nagusiak: Raíces de oro, Bastiturri, 
Alútiz, Festejo

pascual larrieta
upategiak

Santa Luciako Bidea, 5
01307 SAMANIEGO
945 60 90 59
info@pascuallarrieta.com
www.pascuallarrieta.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta) • Egunero

Ardo gaztean, ardo onduan eta erreserbako ardoan 
da espezialista familia upategi hau. Ardogintza 
tradizionalaren sistema erabiltzen dute. Familiaren 
esperientziak ematen dien jakintza eta egungo 
mahastizaintzaren baliabideak erabilita, zerbait 
pertsonala lortu nahi dute, eta ahalegin hori eta 
fruitu horiek estimatzen dituztenei transmititu. 
Dastalekuan hainbat ardo eta zonaldeko produktuak 
dastatu ahal izango dituzu.
Ardo marka nagusiak: Pascual Larrieta

remírez de ganuza 
upategiak

La Iglesia, 4
01307 SAMANIEGO
945 60 90 22
visitas@remirezdeganuza.com
www.remirezdeganuza.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta)
Al-Ig: 10:30 eta 12:30
Ingelesez eta gazteleraz aritzeko aukera.Bisita 
pribatuetarako galdetu.

Ibil zaitez gure upategian barna eta ardoa egiteko 
modu desberdinek aho zabalik utziko zaituzte. 
Bisitan teknika berritzaileak ezagutuko dituzu, 
egun garenaren oinarria. Gure filosofia hurbiletik 
eta atsegin handiz ezagutuko duzu, zure neurrirako 
tratu bikaina emanen dizugu eta.
Ardo marka nagusiak: Remírez de Ganuza , Erre 
Punto, Fincas de Ganuza, Viña Coqueta, Trasnocho 
eta María Remírez de Ganuza
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arabarte
upategiak

Samaniegoko errepidea z/g
01307 ESKUERNAGA
945 60 94 08
ladespensa@arabarte.es
www.arabarte.es

Bisitak (aurretik ordua eskatuta)
945 60 92 70

42 hektarea mahasti ditu, eta teknologia berria 
ohiko sistemarekin bateratzen du. Ardo gaztea, 
ardo ondua, erreserba, erreserba handikoa eta 
autore-ardoak egiten ditu, nazioarteko hainbat 
lehiaketatan saritutakoak. Berehalaxe ulertuko 
duzu izenaren zergatia, ardoa egitearen artea. 
Bisita gidatuez gain, sukaldaritza zerbitzua eta 
bilerak egiteko aretoak ere baditu.
Ardo marka nagusiak: Arabarte, Arabarte de autor

max 85



luis cañas
upategiak

Samaniegoko errepidea, 10
01307 ESKUERNAGA
945 62 33 73
enoturismo@luiscanas.com
www.luiscanas.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta)
Astelehenetik ostegunera: 10:00etatik 
13:00etara eta 15:00*etatik 17:00*etara
Larunbatetan: 10:30etik 13:30era
* Ekainean, uztailean eta abuztuan kontsultatu ordutegi bereziak

Mahastizaintzan eta ardogintzan bi mende baino 
gehiago dituen familia upategia. Etengabeko ahalegin 
inbertsorea, mahastian egindako lan arretatsua eta 
ardoa egiteko modu bikaina ditu ezaugarri. Denda 
eta upategiko ardoak dastatzeko wine-bar-a dauka.
Ardo marka nagusiak: Luis Cañas, Hiru 3 Racimos

max 20

la marquesa 
valserrano upategiak 
eta mahastiak

Herreria 76
01307 ESKUERNAGA
945 60 90 85
visitas@valserrano.com
www.valserrano.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta) • Wine-bar: 
Al-Og: 9etatik 14etara eta 15etatik 17etara. 
Os-Lr: 10etatik 13:30etara.  Ingelesez eta 
frantsesez aritzeko aukera

Ehun urtetik gorako familiarteko upategia da, 1880an 
sortua. Eskuernagan dago kokatua, Arabako Errioxan. 
Goi mailako ardoa egiten dugu eta gure ekoizpena 
mugatua da, gure 75 hektareako mahastietatik 
eratorria soil-soilik.
Ardo marka nagusiak: Valserrano, Valserrano Finca 
Monteviejo, Nico by Valserrano eta El Ribazo
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upategiak

Herrería Zeharkalea II, 5
01307 ESKUERNAGA
945 60 90 86 (lanegunetan bakarrik)
689 757 245 (asteburuetan)
club@grupoartevino.com
www.izadi.com

Bisitak (aurretik ordua eskatuta) • Al-Ol: 12:00 
eta 16:00etan*. / Lr eta Ig: 12:00
*Ekaina, urria eta abuztua izan ezik

Izadik ardogintzarako duen zonaldea bisitatzea 
gomendatzen dizu, 5 mailatan du antolatua eta prozesuan 
grabitatea erabiltzeko aukera ematen du. Bisita eta gero, 
bere ardo bikainetako hiru dastatuko dituzu. Talldeentzako 
jatetxe zerbitzua ere eskaintzen dizu.
Ardo marka nagusiak: Izadi

max 30

EKITALDIAK
kirol

HERRIBILDUETATIK, HIRU HERRIBILDUETAN, MAHASTI 
ARTEAN HERRI-MARTXA
LAPUEBLA DE LABARCAKO ARDOAREN BANDERA
TOLOÑOKO HERRI-IGOERA
 ARABAKO ERRIOXAKO MARATOI-ERDIA
 ARABAKO ERRIOXAKO WINE RUN
MAHASTI ARTEAN HERRI-IBILBIDEA
 INAZIOTAR BIDEAREN HERRI-MARTXA
GR-38 ARDOAREN ETA ARRAINAREN IBILBIDEAREN HERRI-MARTXA

MAIATZA --------------------- 

EKAINA ----------------------

URRIA ---------------------

AZAROA ----------------
ABENDUA -----------------

U rtean zehar hainbat kirol-proba eta 
herri-martxa egiten dira Arabako 
Errioxan. Guztiek izendatzaile 

komuna dute: eskualdeko hainbat paisaia 
eta mahasti ezagutzea.

Proba horien artean hauexek nabarmenenak: 
Arabako Errioxako Maratoi-erdia (21km, 
Ibilketa Nordikoa, patinak, herri-martxa eta 
txikienendako lasterketa); Arabako Errioxako 
Wine Run (12km, 20 km eta 12km-ko herri-
martxa); eta Arabako Errioxa zeharkatzen 
duten GR nagusienetako zati askotan barna 
egiten diren herri-martxak. Hauek zenbait 
paisaia ezagutzeko aukera emango dizute.

Eskaintza natural zabal honen barnean, 
paseo osasungarriak egiteko aukera ere 
ematen du eskualde honek. Eta horien bidez, 
eta gogokoen duzuna eginez, alegia, kirol 
osasungarria eginez, gozamenerako beste 
modu bat izango duzu. 

 



EKITALDIAK
pizgarriak

bilerak
platóA rabako Errioxa zuen enpresaren 

komunikazio eta publizi tate 
kanpainarako ametsetako agertokia 

izateko aukera eskaini nahi dizugu: iragarkiak, 
aldizkarietarako iragarkiak, argazki-liburuak, 
etab. Makina bat aukera ematen dituen 
dekoratu naturala.

Z uen enpresarako ekitaldiren bat 
antolatu beharrean zaude eta 
proposamen berritzaile baten 

bila zabiltza? Lanaldiak entretenimendu dosi 
txiki bat izan beharko lukeela uste baduzu, 
hauxe duzu aukera biribila. Ospa itzazue 
zuen biltzarrak, ekitaldiak, bilerak edota 
pizgarri-bidaiak Arabako Errioxan; arrakasta 
ziurtatua duzue, negozioa eta aisia elkartzeko 
aukera bikaina izango baituzue.

Toki paregabe honek azpiegiturarik 
modernoenak eta hoberenak ditu, funtzio 
anitzeko aretoak eta kopuru desberdineko 

auditorioak, hotel eta jatetxe eskaintza zabala, 
bai eta aisialdirako jarduera pila bat eta 
eno-esperientziak ere. Gainera, goi-mailako 
prestakuntza duten profesional talde bat duzu 
eskura. Osagai hauek guztiek lagunduko 
dute zure ekitaldia denok gogoratuko duten 
topaketa arrakastatsua izaten.

 

EKITALDI
enogastronomikoak

UZTABERRI EGUNA LAPUEBLA DE LABARCAN
ARABAKO ERRIOXAKO OLIBA OLIOAREN JAIALDIA 
MOREDA ARABAN,  LANTZIEGON ETA OIONEN 
ELTZIEGOKO LORE ETA BARATZE AZOKA
ARDOAREN FERIA HISTORIKOA NAVARIDASEN
ELCIEGOKO ARDOAREN INGURUKO MINTEGIA
UPELTEGIAK KALEZ KALE BASTIDAN
UPATEGIETAKO ATE IREKIEN JARDUNALDIA GATZAGA BURADONEN
ARDOAREN ETA MUSIKAREN ASTEA ELCIEGON
ARABAKO ERRIOXA - EUSKADI MAHAIAREN INGURUAN
ERDI AROKO PINTXO LEHIAKETA LAGUARDIAN
MAHATS-BILKETAREN FESTA (IBILTARIA)
UZTA BERRIKO ARDOEN AURKEZPENA ELCIEGON

OTSAILA ------------------ 
MARTXOA -------------------

APIRILA --------------------
APIRILA-MAIATZA ----------
ASTE SANTUA --------
EKAINA ---------------------

UZTAILA --------------------

ABUZTUA -----------------
IRAILA -------------------
AZAROA -------------------

A rabako Errioxako produktuak 
nabarmentzeko asmoz, asko dira 
urtean zehar eskualdean ospatzen 

ditugun ekitaldiak. Bertan, gure bi produkturik 
garrantzitsuenak dastatu ahal izango dituzue: 
ardoa eta olioa. Era desberdinean, paisaia 
berezia inguruan dugula, musika xarmagarria, 
ardogile bikainak… Ardogintza metodo 
berriak ezagutuz, produktu berriak, mota 
autoktonoak, dastatzeko modua ikasiz… 
Gune harrigarrietan, beren ateak zuretzat 
irekitzen dituzten upategi guztietan…

Bizi itzazu Arabako Errioxako ardoaren 
inguruko festak eta ekitaldiak. Atseginez 
betea.

 

+ info > www.rutadelvinoderiojaalavesa.com
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Distantziak Laguardiatik ondokoetara:
• Vitoria-Gasteiz 50 km
• Bilbao 110 km
• Donostia/San Sebastián 160 km
• Logroño 18 km
• Madril 360 km
• Bartzelona 500 km
• Elciego 6 km
• Bastida 20 km
• Oion 16 km

945 600 710

www.rutadelvinoderiojaalavesa.com

www.bilbao.net/bilbaoturismo

www.sansebastianturismo.com

ArabakoErrioxatikHurbilEuskadin

www.vallesalado.com

www.turismo.euskadi.eus

www.alavaturismo.eus

Arabako 
Errioxa

Vitoria
Gasteiz

Bilbao

Donostia/San Sebastián

N-232

VITORIA-GASTEIZ

TOLOÑO MENDILERROA

A-124

AP-68

Ebro ibaia

        Binasperi

Kripan

      Bilar Labraza

Gatzaga Buradon

N-232

S-9 HARO

A-1

Armiñón

Leza

Mañueta
         Moreda Araba

Lantziego

Laguardia

Páganos

Gorrebusto
Ebro ibaia

Serna

A-124

Logroño
FuenmayorCenicero

Briones

San Vicente de
  la Sonsierra

Haro

Briñas

Urizaharra

Viana

Ábalos

S-10 CENICERO 

S-11 FUENMAYOR 

Iekora

Elciego

www.vitoria-gasteiz.org/turismo

Bastida

Lapuebla 
de Labarca

Navaridas

Oion

Samaniego

Eskuernaga

El Campillar
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Zuk Arabako Errioxako gure kultura, ohiturak, tradizioak eta 
gastronomia ahalik eta gehien gozatzea nahi dugu, eta aldi 
berean, paregabeko inguru hauek zaintzen laguntzea.Horregatik 
eskatzen dizugu honako aholku hauek kontuan hartzeko:
• Kontuan izan tokiko ohiturak zure jarrerak aurreiritzirik sor ez 

dezan.
• Ahal bada, ibil zaitez beti oinez, bizikletaz edo garraio publikoa 

erabili.
• Natur-guneetan ibiltzen zarenean, saia zaitez arrastorik ez uzten.
• Saiatu, mesedez, hondakin sorrera ahalik eta txikiena izan dadin.
• Baliabide naturalak, ura edo energia esaterako, neurrian erabili 

(ondasun eskasak dira)
• Ingurumenean eragin eskasa duten jarduerak aukeratu (xenda 

zaletasuna, piraguismoa edo kultur bisitaldiak, besteak beste) 
• Laguntza eskatzen dizugu papera, beira eta bestelako ontziak 

bereizteko. Gu arduratuko gara haiek birzikla daitezen.
• Ahalik eta gutxien erabili plastikozko poltsak eta ekologikoak 

ez diren ontziak. 
• Bertako produktuak kontsumitzeko eta erosteko aukera egin. 

Bertako ekonomiaren garapenari lagunduko diozu, eta gainera, 
paregabeak dira.

• Gogoratu ustekabeak (atzerapen txikiak, aldaketak zerbitzuren 
batean eguraldia dela eta, akats teknikoren bat etab.) alde 
guztietan gertatzen direla. Horregatik eskatzen dizugu, eragozpen 
txikiren baten aurrean, pazientzia izateko.

BidaiariOnarenDekalogoa

Turismo Arduratsua

Larrialdietan deitu 112 zenbakira
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