Casas Rurales en Goldaratz
31869 GOLDARATZ (Navarra)
948.503.238 - 660.973.269
Web: www.goldaratz.com
Correo: casaetxeberri@gmail.com

LANDA-TURISMOKO ETXE HAUEK Goldaratzen daude kokaturik, Nafarroako mendialdeko herri txiki berau, Aralar-Urbasa mendi
ingurunean dagoena. Nafarroako alde hezean dago, beraz, IruÃ±etik mendebaldean, Donostiarako bidean, eta abeltzaintza eta
basogintza dira bertako jarduera nagusiak. Goldaratzetik natu ingurune ikusgarriaz goza daiteke, inguruan mendia dugula, baina
sarbide errazekoak. Gainera, Urbasa / Andia Natur partea, Aralar mendia eta Orgiko hariztia ditu. Ollo-Iturralde familia Jesusek,
Josefinak, eta lau seme-alabek (Aitziber, Jaione, Ioseba eta Iosu) osatzen dute eta ongi etorria ematen dizute.

Actividades
Etxeberri eta Loperena ez dira Landetxe soilak. Landa-Turismoko guneak dira .
Gure familian nekazaritzan, abeltzaintzan eta gure bazter hauetako usadiozko artisautzan aritzen gara.
Gurekin etorri eta jarduera horiek ezagutzeko aukera emanen dizugu. Lan hauetan zu gurekin batera aritzea nahi genuke, gure
aspaldiko bizimodua bertatik bertara ikus dezazun, usadio zaharreko lanetan arituta.
Egutegi bat eratu dugu, guregana etortzekoa zaren garaian zein lan mota aurkituko duzun jakin dezazun. Gainera, jarduera horiek
zein ordutan egiten ditugun jartzen dizugu, zeure egonaldia hobeki antola dezazun.
Eskertuko dizugu gurekin kontatzea edozein jardueratarako. Izaten ahal duzun edozein zalantza argituko dizugu. Eskaiguzu
laguntza, aholkua emanen dizugu eta orientabideak eskainiko dizkizugu, gustu handiz eskaini ere.

Hainbat gomendio jarduera eramangarria izan dadin:
· Abereak begirunez tratatu, ez dakizu-eta, nola erreakzionatuko duten.
·Abereei jaten eman nahi badiezu eska ezazu baimena, beharbada jan dutelako aurretik, eta ez dira beti gose egoten.
·Landareak ez dira beti politagoak etxeko lorontzian; galde ezazu lurretik erauzi aurretik
·Eraman jantzi eta zapata erosoak, gusturago ibili ahal izateko.
·Lagun ezazu ingurunea zaintzeko lanean, zure laguntza oso baliagarria izan daiteke eta.
·Utz ezazu dena lehen zegoen bezala, ondotik heldu direnek ere gozatu nahi izanen dute eta.

Características
Categoría:

Capacidad:

Alquiler:

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Calefacción

La casa Etxeberri se encuentra en el nÃºcleo urbano de GoldÃ¡raz, un pequeÃ±o pueblo de unos 35 habitantes de actividad
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principalmente ganadera. La casa se distribuye en tres plantas: en la planta baja se encuentra el comedor, donde el fin de semana
(sÃ¡bado y domingo) se puede degustar el menÃº especial.Abierto tambiÃ©n al pÃºblico que no estÃ¡ hospedado en nuestras casas.
En la segunda planta y en la parte trasera de la casa estÃ¡n Etxeberri I y II. Dos apartamentos que se puedenÂ alquilar juntos siendo
una casa para 8 personas o por separado para 4 personas.

Cómo llegar
Goldaratza iristea oso erraza da. Donostiatik edo Iruñeatik heldu bazara A-15 autobidean barna etorriko zara, eta 117 irteera hartu
besterik ez duzu (Goldaratz jartzen du). 2,5Kmko portu txikia igo eta herrian izanen zara.
Gasteiztik heldu bazara berriz, Irurtzuna iritsi aurretik, A-15 autobidean barna etorriko zara, eta 117 irteera (Goldaratz jartzen du
seinalean). 2,5Kmko portu txikia igo eta herrian izanen zara. Ez okertu Altsasun, Donostiarako N-I hartuta. Gasteiztik Iruñearantz joan
behar duzu bide guztian, Irurtzun baino lehenxeago Donostiarako A-15a hartu arte.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA
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